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O Z N Á M E N Í   R O D I Č Ů M 

Vážení rodiče, 

všichni jsme velice čekali na okamžik, kdy se našim dětem umožní prezenční forma výuky. 

Věřím, že nám všem záleží, aby tato prezenční výuka již nebyla přerušována z důvodu karantén 

a vaše děti tak mohly v klidu v prostředí školy dokončit tento školní rok. 

Z tohoto důvodu Vás všechny žádám, dodržujte všechna pravidla, která jsou v tomto oznámení 

napsána. 

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz provoz Mateřské školy Jindřichov a Vysoká pro 

děti, které mají povinné vzdělávání, budou ve skupině maximálně 15 dětí (předškoláci). 

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz v základních školách žákům 1. stupně, ve které je 

počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena 

od budovy 2. stupně základní školy a to včetně školní jídelny 

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz školní družiny pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.  

    PROVOZ ŠD od 6.30 hodin do 15.00 hodin 

 

Žáci 1. a 2. ročníku budou mít ranní družinu na malé budově a zde bude prováděno 

 i samotestování. Žáci 3. ročníku již budou na ranní družinu přicházet do své třídy na velké 

budově ZŠ, kde bude po příchodu do třídy probíhat samotestování. 

Z důvodu zachování HOMOGENITY žáků, není možné, aby školní družinu navštěvovali žáci 4. a 

5. ročníků.   Ti budou do školy přicházet na 7.30 a samotestování bude probíhat po zahájení 

první vyučovací hodiny s paní učitelkou. 

Vážení rodiče.  

Na webových stránkách školy byl ve středu 6. 4. dán postup, jak si děti budou testování 

provádět.  

Prosím vezměte děti a použijte tyčinky na čištění uší a zkuste si doma sami test podle návodu 

provést. Myslím, že tímto se děti zbaví obav z testování a i vy sami uvidíte, jak tento úkon vaše 

dítě zvládne. Tím odstraníte u dětí obavu z tohoto úkonu a děti se tak do škol budou určitě 

více těšit. 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízení: 

 Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, 

žáky  a zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty 

2x týdně Ag testy.  

http://www.zsjindrichov.cz/


 Pokud si zákonný zástupce zajistí pro dítě RT-PCR testování: Testovacím dnem 

je pondělí/pátek. Testuje se pouze 1x týdně. Dítě se musí při zahájení výuky 

v pondělí tímto negativním testem prokázat. 

 AG test: Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná 

asistence zdravotního personálu, je umožněna asistence při provádění testu 

třetí osobou (zákonný zástupce,….). V tomto případě je nutné uzpůsobit počet 

osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5m a asistující 

osoba má nasazen respirátor. V místnosti, kde se provádí samoodběr, musí být 

prováděno větrání. 

 K testování se může dítě dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky 

infekčního virového onemocnění!!!!!! 

 Testování se neprovádí 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 (potvrzení od 

lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, tak se 

účastní testování dle harmonogramu školy. 

 Testování proběhne vždy v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK. Ve dnech úterý, středa a 

pátek bude dětem při vstupu měřena teplota. 

 V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí i nepedagogičtí 

pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek 

k zakrytí úst a nosu 

 V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí i nepedagogičtí 

pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Tuto roušku 

zajistí dítěti rodiče (1 rouška = 1 den). Pedagogický pracovník, který bude dítě 

do školy přijímat, bude každý den roušku kontrolovat. 

Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu NEÚČASTI na testování, škola 

bude absenci evidovat jako omluvenou. Rodič dítě, žáka omluví a zároveň odhlásí ze 

stravování. 

Škola v tomto případě nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání dle 

zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní opory - např. zaslání 

týdenních plánů, individuální konzultace. Toto si zákonný zástupce domluví při odhlašování 

dítěte z prezenční výuky u třídního učitele, vedoucí učitelky mateřské školy. 

 

Děkuji a věřím, že dobrou spolupráci všech stran zajistíme plynulé a bezpečné dokončení 

školního roku 2020/2021 

Mgr. Zlata Steuerová, MBA

 ředitelka   
Rozdělovník: 

1x p. Martin Korduliak, starosta obce Jindřichov 

1x p. Marcela Bláhová, starostka obce Vysoká+ 


