
ZŠ a MŠ Borek – organizační opatření k provozu ve školním roce 2020/2021  

Dodatek č. 7 – od 12.4. 2021 - Pouze předškolní vzdělávání v MŠ a rotační výuka v ZŠ 

Tento dodatek nahrazuje všechny předchozí dodatky. 

Složka MŠ 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16.30 hodin. 
Otevřeny budou všechny 3 třídy MŠ, děti budou rozděleny do neměnných skupin do 15 dětí.  

Osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v mateřských školách je umožněna: 
• dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání  
• dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami) 
• dětem, jejichž zákonní zástupci jsou: 

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

o zaměstnanci bezpečnostních sborů 
o příslušníci ozbrojených sil 
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky 
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení 
o zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od zaměstnavatele. 
 
Na základě vydání mimořádného opatření MZ budou děti za pomoci rodičů 2x týdně testovány a 
to v pondělí a ve čtvrtek. K testování budou používány neinvazivní Ag testy výtěrem z přední 
části nosu - Lepu testy, které dodá škola. 
Pokud nebude dítě v den testování přítomno, bude otestováno dodatečně v den jeho nástupu. 
 
Test provede dítěti zákonný zástupce na odběrovém místě: venku u balkonových dveří třídy v době 
od 6:30 do 8:15 hodin, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 15 minut.  
U testování bude pověřený zaměstnanec školy, který pouze dohlíží na jeho provedení, případně předá 
instrukce a zaznamenává jeho výsledek, o kterém informuje zákonného zástupce. 
Prosíme o dodržování rozestupů při čekání na výsledek testu, nejméně 2 metry. Rodiče při testování 
dětí mají respirátor. 
 
Vyhodnocení testu: 
Výsledek negativní: zákonný zástupce předá své dítě pedagogovi v určené třídě 
Výsledek pozitivní: 

• Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení 
testu. 

• Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického 
lékařství pro děti a dorost. 



• Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní 
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je 
povinna se tomuto vyšetření podrobit. 

• Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19 je 
zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu. 

• Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po 
provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy 
výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně 
diagnostikováno. 

• Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání.  
• Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu. 

 
Testovat se nemusí: 

• děti, které doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní 
• byly testovány ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin 

 
V níže přiloženém odkaze naleznete postup, jak testy provádět a jejich způsob vyhodnocení.   

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

V případě, že nebudete chtít podrobovat dítě testům, lze dítě z předškolního vzdělávání omluvit a dítě 
bude nadále vzděláváno distančně. 
Z důvodu mimořádného opatření MZ, k ochraně dýchacích cest jsou všichni, kdo vstoupí 
do budovy MŠ, povinni nosit respirátor. Předškolní děti jsou z této povinnosti vyjmuty. 
Dále platí, pokud vaše dítě bude doma vykazovat příznaky onemocnění, nemůže být do MŠ 
přijato. 
Dle metodiky MZČR k příznakům patří: 

• zvýšená tělesná teplota 
• suchý kašel 
• dušnost 
• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 
• ztráta chuti a čichu 
• bolest v krku 
• bolest svalů a kloubů 
• rýma / ucpaný nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


 

Složka ZŠ (včetně ŠJ a ŠD) 

Rotační výuka: liché týdny 1., 3. a 4. třída; sudé týdny 2. a 5. třída 
• V pondělí 12. 4. 2021 začíná prezenční výuka pro žáky 1., 3. a 4. třídy.  

Tyto třídy tedy budou mít prezenční výuku dle rozvrhu vždy v liché týdny! 2. a 5. třída má 
v lichém týdnu distanční výuku! 

• V pondělí 19. 4. 2021 začíná prezenční výuka pro žáky 2. a 5. třídy. Tyto třídy tedy budou 
mít prezenční výuku dle běžného rozvrhu vždy v sudé týdny! 1., 3. a 4. třída má v sudém 
týdnu distanční výuku! 

• Prezenční výuka probíhá bez omezení počtu žáků ve třídě.  
• Prezenční výuka se řídí rozvrhem 
• V týdnu, kdy je třída na distanční výuce doma, probíhá distanční výuka v rozsahu, který 

znáte z dosavadního provozu! 
 
Testovat se bude vždy v PO a ČT od 8,00 

• V 8,00 bude vždy zahájeno samotestování žáků ve třídě! Pokud chce rodič asistovat 
svému dítěti (neplatí pro 4. a 5. ročník) při samotestování, bude mu to umožněno před 
školou v 8,00h. 

• V případě pozitivity žáka v PO:  
Žák musí být rodiči vyzvednut, rodiče kontaktují dětského lékaře a dítě je odesláno na 
konfirmační PCR test. Výsledek testu je rodič povinen neodkladně oznámit škole! Ostatní 
žáci pokračují v prezenční výuce! 
 

• V případě pozitivity žáka ve ČT:  
• Žák musí být rodiči vyzvednut, rodiče kontaktují dětského lékaře a dítě je odesláno na 

PCR test. Výsledek testu je rodič povinen neodkladně oznámit škole!  
Ostatní žáci musí být také vyzvednuti rodiči, a doma čekají na výsledky PCR testu pozitivního 
žáka. Další pokyny od KHS. Zatím probíhá distanční výuka! 
 

V případě pozitivity testu je rodič povinen si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase.  

Také je možné dát žákovi předem písemný souhlas zákonného zástupce k samostatnému 
odchodu. 

Je bezpodmínečně nutné, aby bylo možné se rodičům dovolat! 

Příchod žáků na výuku: 
 

• Žáci 1. třídy se k výuce dostaví každý den v čase od 7,30 do 7, 40. * 
• Žáci 2. třídy se k výuce dostaví každý den v čase od 7,40 do 7, 50. * 
• Žáci 3. třídy se k výuce dostaví každý den v čase od 7,40 do 7, 50. * 
• Žáci 4. třídy se k výuce dostaví každý den v čase od 7,40 do 7, 50.  
• Žáci 5. třídy se k výuce dostaví každý den v čase od 7,40 do 7, 50.  
• Všichni žáci budou vpuštěni do šatny, a samostatně se rovnou přemístí do své třídy. Tam 

bude vždy v PO a ve ČT provedeno samotestování. 
 
* Pokud rodič žáka 1. - 3. třídy chce svému dítěti s testem asistovat, může přijít i 
s dítětem těsně před 8,00 před školu, kde bude prostor pro testování choulostivějších 
žáků pod dohledem některého ze zaměstnanců školy! Toto bude umožněno opravdu jen 
zcela výjimečně! Je třeba vést děti k samostatnosti, neboť tato situace může trvat i třeba 
v příštím školním roce. Určitě to zvládnou! 

 



Testování se neprovádí: 

• u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 
negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají 
příznaky onemocnění COVID-19. 

• u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 
izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s 
pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 

Druh testů nemá škola možnost ovlivnit. Dítě však může provést své testování vlastními RT - PCR 
testy pro samoodběr, které si do školy přinese (toto testování stačí 1x týdně, nejlépe v pondělí). 
Podmínky vycházejí z manuálů MŠMT k problematice distanční výuky a testování žáků. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení a pravidla pobytu ve škole  

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
• Pokud do budovy vstupuje z vážných důvodů zákonný zástupce, či jiná dospělá osoba, 

která není zaměstnancem, je povinna mít ve vnitřních prostorech nasazený respirátor 
(pokud ředitel školy nerozhodne jinak). 

• Každý žák bude mít 2 – 3 roušky v sáčku!  
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, se musí žák umýt mýdlem.  
• Používání dezinfekce na ruce. 
• Pokud učitelka usoudí, že žák není zdravotně v pořádku (jakýkoli projev infekce horních cest 

dýchacích), vyrozumí o tom zák. zástupce. Ti jsou povinni si žáka co nejdříve ze školy 
vyzvednout. Současně je v takovém případě zákonný zástupce povinen kontaktovat 
dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce doručí škole 
rozhodnutí lékaře (zprávu)! 

Stravování  

• Max. počet žáků u jednoho stolu: 2 
• V jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení. 
• V jídelně se mohou pohybovat a stravovat jen zaměstnanci a žáci na prezenční výuce. 
• I v jídelně mají zaměstnanci a žáci nasazenou ochranu úst a nosu, pokud nekonzumují 

(zaměstnanci respirátor/žáci zdravotnickou roušku). 

 

 

Specifika prezenční výuky  

• Třídy se vzdělávají podle rozvrhu, omezena je výuka HV (bez zpěvu) a TV (pouze 
vycházky). Třídní učitel může operativně změnit skladbu předmětů dle svého odborného 
uvážení.  

• Předmět „Informatika“ nebude při prezenční výuce vyučován, je v praxi využíván při 
distanční výuce. Tyto hodiny budou využity pro jiné předměty dle uvážení TU, a také 
k práci s dalšími prvky interaktivní výuky!  



• Je možno si domluvit s TU konzultační schůzku ve škole v době určené vyučujícím, a pouze 
v odpoledním čase. 

• Učitel i žáci jsou povinni mít ochranu nosu a úst neustále, kromě stravy (svačina, oběd). 
• Ochranou je u učitele respirátor, u žáka zdravotnická rouška. 
• Pokud zákonní zástupci odmítnou nechat žáka testovat, musejí si ho nechat doma. 

Absence bude omluvena, žák dostane samostatnou práci (nikoli distanční výuku).  

Provoz ŠD bude probíhat takto: 

• Ranní družina nebude v provozu.  
• Od 7,00 ale bude zajištěn dohled nad žáky 1. až 3. ročníku v jednotlivých třídách! 
• Pokud žák z výše uvedených ročníků přijde v čase mezi 7,00 – 7,30, bude testován 

v tomto čase u vychovatelky ŠD. 
• Odpolední družina bude zajištěna pouze pro žáky 1. – 3. ročníku (v samostatných 

odděleních do 16,30). 
• Pravidla pro vyzvedávání ze ŠD platí stejná, jako na začátku školního roku! 
• Zákonný zástupce nesmí vstupovat do budovy školy, tedy nelze dítě podepsat při odchodu 

z družiny! 
• Pro vyzvednutí žáka ze školy či ŠD využije rodič lísteček s časem, který žák každý den 

předloží vychovatelce, a ta ho na určený čas automaticky pustí do šatny. Lísteček musí být 
rodičem podepsán.  

• Naléhavě Vás žádáme, a velmi bychom upřednostnili variantu, „v pondělí odevzdat 
lísteček s plánem konkrétního času jednotlivých odchodů na celý týden“! I tento 
dokument musí být rodičem podepsán! (Požadován je přesný čas odchodu – nikoli 
rozmezí!) 

• V nouzi dveřní telefon! Do telefonu nadiktujete své jméno a příjmení, vztah k žákovi (matka, 
babička) a oznámíte, pro koho jdete. Poté bude žák puštěn vychovatelkou do šatny. 

• V šatně je žák sám bez rodiče! 

Zajištění péče o zaměstnance vybraných profesí 

Dle „Manuálu“ MŠMT ze dne 6.4. 2021 je povolena žákům 1. stupně, jejichž rodiče patří mezi 
vybrané profese, celodenní osobní přítomnost ve ŠD. A to pouze v týdnech, kdy v jejich třídách 
probíhá distanční výuka (profese viz. manuál na webu). 

Vzhledem složitosti realizace tohoto opatření, a k personálním možnostem školy, bude toto 
realizováno takto: 

• Rodič o tuto službu požádá ředitele školy telefonicky nebo emailem. Současně je povinen 
dodat potvrzení zaměstnavatele, že náleží k vybrané profesní skupině.  

• Skupinu účastníků je možno naplnit pouze do kapacity.  
• Předpokládáme zájem ze strany rodičů žáků 1. – 3. třídy, podobně jako u školní družiny. 
• Žák 4. a 5. třídy už by měl vydržet sám doma, je to i věk, pro který se nevztahuje ošetřovné, a 

není nárok na ŠD. 
• Žáci v této skupině budou pravidelně testováni. 
• Školní družina pro tyto žáky bude zajištěna od 8,00 do 15,00h. V dopolední části si žáci budou 

sledovat distanční výuku, v odpolední budou vypracovávat samostatnou zadanou práci.  
• Nevýhodou takto prováděné distanční výuky bude ale to, že v jedné místnosti budou žáci 

z různých ročníků, a budou se vzájemně rušit.  
• Je potřeba si vzít vlastní zařízení, protože škola má velmi omezený počet počítačů pro žáky, a 

některé jsou nyní vypůjčené žákům na distanční výuku.  
• V případě převisu budou mít přednost žáci dle věku, tedy ti mladší. 



 

Podrobnosti, vysvětlení 

• Je třeba počítat s delší dobou na oběd! 
• Režim může být změněn v případě dalších opatřeních Vlády ČR. 

Bližší informace k provozu ZŠ sděluje ředitel ZŠ a MŠ Borek. 

V Borku 8.4. 2021     Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)  

 

 

 


