
NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 
 

Nastavení rotační docházky do školy pro následující dva týdny: 

1. týden od 12. – 16. 4.  TŘÍDY: 1. A, 1. B, 1. C, 2. B, 3. B, 3. C, 5. C 

2. týden od 19. – 23. 4.  TŘÍDY: 2. A, 2. C, 3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B 

Stejným systémem a rozdělením se bude pokračovat i v dalších týdnech. 

 

V pondělí a čtvrtek bude probíhat ihned po vstupu do školy testování antigenními LEPU testy. 

Testování bude probíhat v kmenových třídách s třídní učitelkou. Věříme, že to všichni žáci 

zvládnou sami. 

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

Testování se neprovádí u osob, které prodělali nemoc Covid-19 a zároveň neuplynulo 90 dní od 

prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

Vstup do školy vchodem pro 1. stupeň: 

 1. týden (12. – 16. 4.) 2. týden (19. – 23. 4.) 

7:30 1. A, 1. B 2. A, 2. C 

7:35 1. C, 2. B 3. A, 4. A 

7:40 3. B, 3. C, 5. C 4. B, 5. A, 5. B 

 

Rodiče žáků 1. – 3. tříd mají možnost být přítomni při testování. Protože se však vzhledem 

k bezpečnostním a hygienickým nařízením nesmí potkat s ostatními žáky, bude pro tyto žáky s rodiči 

umožněn vstup do školy hlavním vchodem v době od 7:30 – 7:45. Testování budete provádět 

v prostoru šaten 2. stupně. Rodiče musí mít celou dobu respirátor. Doba testování je cca 15 minut. 

V ostatních dnech vstup vchodem prvního stupně, stejně jako žáci, kteří se testují sami ve třídě. 

U žáků s pozitivním výsledkem bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, který musí žáka 

urychleně vyzvednout a objednat na kontrolní testy PCR (přes hygienu) 

Vstup do školy je dle nařízení vlády žákům umožněn pouze s chirurgickou rouškou. Pokud nemáte, 

může si žák vyzvednout náhradní u vchodu. 

Družina bude v provozu při zachování homogenity skupiny do 16:30 hodin. Ranní družina 

v omezeném provozu (od 7 hodin, vstup vchodem 1. stupně, žáci čekají ve třídách) 

Jídelna bude v provozu. Automaticky nastavujeme obědy pro žáky, kteří mají být daný týden ve 

škole (pokud nebude dítě ve škole, rodič odhlašuje sám).  

Výdejní okénko pro žáky na distanční výuce bude v provozu v době 12:40 – 13:30. Obědy si musí 

přihlásit sami. 

V případě nepřijetí režimových podmínek vydaných MZd a MŠMT se žák vzdělává individuálně bez 

osobní přítomnosti ve škole. Z organizačních důvodů není možné pro něj zajistit plnohodnotnou 

distanční výuku. 

 

V Liberci dne 7. 4. 2021       Mgr. Martin Mikuš 

              ředitel školy 

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

