Vážení rodiče a žáci,
Jak jsme vás již stručně informovali, na základě rozhodnutí vlády ČR se žáci 2. stupně od 3. května 2021
po dlouhých čtyřech měsících distanční výuky vrací zpět k prezenční výuce přímo ve škole, a to na
principu střídavé rotační výuky (týden ve škole prezenčně a poté týden distančně z domova).
V rámci naší školy se jako první k prezenční výuce v týdnu od 3. května vrací třídy 6.B, 7.B a 8.B.
S ohledem na přijímací zkoušky na SŠ byla dohodnuta výjimka pro třídu 9.B, která týden 3. 5. – 7. 5.
absolvuje v režimu distanční výuky. Třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A pokračují v distanční výuce.
V následujícím týdnu od 10. května se do školy k prezenční výuce vrací třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A a naopak
třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B mají distanční výuku z domova. Stejný způsobem budou třídy střídavě rotovat
až do dalšího rozhodnutí MŠMT (v krajním případě do konce školního roku).
Návrat žáků 2. stupně je podmíněn pravidelným testováním antigenními testy, které bude probíhat
vždy v pondělí a čtvrtek před začátkem výuky. Žáci 2. stupně se ke škole v pondělí a čtvrtek dostaví
nejpozději v 7:25 a následně budou pod určeným pedagogickým dozorem odvedeni do určených
učeben kvůli provedení testu.
S platností od 3. května dochází zároveň ke změně v testování žáků 1. stupně, kdy nově budou tito žáci
testování pouze jeden den v týdnu, a to v pondělí. Nově tak od 3. 5. budou žáci 1. – 3. tříd přicházet
v pondělí nejpozději v 7:25 přímo k pavilonu A3 (pavilon 1. – 3. tříd), kde si je následně převezmou
určení vyučující a provedou testování přímo v pavilonu A3. Žáci 4. a 5. tříd budou na vyučující čekat
před hlavním vchodem školy.
V případě, že budete mít zájem o testování žáků prostřednictvím vlastních antigenních testů, je nutné
volit pouze testy schválené ze strany ministerstva zdravotnictví (detailní informace naleznete na jejich
webových stránkách). Tyto testy musí děti přinést s sebou do školy.
V případě, že u některého ze žáků bude výsledek testu pozitivní, bude žák umístěn do určené místnosti
pro karanténu. Zároveň bude obratem kontaktován jeho zákonný zástupce, který žáka osobně
vyzvedne ze školy, obdrží potvrzení o pozitivním testování a žák bude následně muset absolvovat
kontrolní PCR test. O jeho výsledku zákonný zástupce obratem musí informovat třídního učitele,
případně vedení školy.
Testování se nemusí účastnit žáci, jejichž zákonný zástupce předloží škole doklad o prodělání nemoci
COVID-19 ve lhůtě do 90 dní od prvního pozitivního PCR testu žáka. Může se jednat o SMS potvrzující
pozitivní PCR test, případně čestné prohlášení zákonného zástupce s uvedeným datem pozitivního PCR
testu žáka.
Všichni žáci musí na základě rozhodnutí MŠMT a MZd v průběhu výuky používat chirurgické roušky
(bude vhodné jim zabalit minimálně 2-3 ks na den), případně schválené nanoroušky či respirátory. Naše
škola je v případě potřeby připravena dětem poskytnout v průběhu dne náhradní roušku (např.
z důvodu poškození vlastní roušky).
V případě, že jste rozhodnuti, na základě podmínek stanovených ze strany MŠMT a MZd pro návrat
žáků 2. stupně do škol, nevyužít možnost prezenční výuky pro vaše dítě, informujte prosím o této
skutečnosti co nejdříve třídního učitele. Vyučující pro daného žáka připraví pracovní plán pro jednotlivé
dny, žákům však nebude v týdnu prezenční výuky poskytována online výuka.
Detailní informace týkající se drobných úprav rozvrhů pro jednotlivé třídy na 2. stupni budou všem
žákům zaslány v průběhu víkendu na jejich školní e-mail. V pondělí ráno potom žáci obdrží přesné
pokyny týkající se provozu školní jídelny, tj. časy, kdy půjdou na oběd v jednotlivé dny apod. Všichni
žáci, kteří budou přímo ve škole v rámci prezenční výuky a využívají obědy ve školní jídelně je budou
mít automaticky přihlášeny. Pokud o obědy nebudete mít zájem, bude nutné je odhlásit. I nadále

zůstává možnost vyzvednutí obědů pro žáky na distanční výuce z domova. Termín pro jejich vyzvednutí
od 3. května bude upřesněn přímo na webu školy.
Děkujeme vám jménem školy za dosavadní perfektní spolupráci. Jménem celého pedagogického sboru
mohu přislíbit, že se všem žákům 2. stupně pokusíme návrat k prezenční výuce co nejvíce usnadnit
a nemusí se obávat „písemkových dostihů“ v prvních dnech po návratu do školy.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Opatovice nad Labem

