
Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín 

K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí 

Informace k provozu školy od 12.dubna 2021 do odvolání 

MŠMT informuje, dle jednání vlády ze dne 6.4. 2021 bylo vydáno:  

• Mimořádné opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

(příloha) 

Od 12.4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti, žáky (kromě výjimek) 2x týdně 

antigenními testy  

 

• Mimořádné opatření k omezení provozu ve školách a v 1. fázi rozvolnění (příloha) 

umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4.2021:  

• v mateřských školách – dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině 

maximálně 15 dětí 

• v základních školách – žákům 1. stupně a to způsobem, že se vzdělávání v lichém 

týdnu účastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd  

• ve školních družinách – žákům, kteří se účastní prezenční výuky, v oddělení jsou 

přítomni žáci pouze jedné neměnné třídy prezenční výuky. 

• Pro řešení péče dětem zaměstnanců vybraných profesí platí v MŠ, ŠD a ZŠ            se 

umožňuje přítomnost na vzdělávání. 

 

• Mimořádné opatření MZ (Ministerstva zdravotnictví) k ochraně dýchacích cest, tímto 

mimořádným opatřením MZ je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že:  

• v MŠ mají povinnost nosit respirátor pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, děti 

nemají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

• v ZŠ mají povinnost nosit respirátor pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, žáci mají 

povinnost nosit chirurgickou roušku, výjimky a bližší podrobnosti najdete v daném 

mimořádném opatření. 

• Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy. 

• Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat 

uchazeče o povinnosti testování. 

• Základním školách se ukládá povinnost informovat žáky 5., 7. a 9.  ročníků o testování 

uchazečů o střední vzdělávání. 

 

Organizace prezenční výuky od 12.4.2021 na naší škole: 

• testování probíhá 2x týdně PONDĚLÍ a ČVRTEK 

• testování se neprování u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění    COVID-

19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího 

nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo 90 dnů od prvního RT-PCR testu. 



Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (čestné prohlášení, SMS s datem 

pozitivního testu nebo potvrzení od lékaře) 

• testujeme AG LEPU testy  

• výsledky testování evidujeme a odesíláme do systému UZIS  

• negativní výsledek testu = žák se účastní výuky,  

• pozitivní výsledek testu = žák je v izolační místnosti za dohledu personálu, je 

kontaktován ZZ, je vystaveno potvrzení o pozitivním výsledku preventivního AG testu 

a ZZ kontaktuje dětského lékaře, který vystaví žádanku k provedení RT-PCR testu 

• zákonný zástupce v případě, že je výsledek RT-PCR testu pozitivní, je povinen 

informovat (ZŠ) třídního učitele  

• prezenční výuka probíhá dle platných rozvrhů ze září 2020, distanční dle online 

vyučování platných od 4.1.2021 

• ve dnech od 12.4. do 23.4.2021 se ruší odpolední vyučování, v těchto dnech nabízíme 

možnost dohledu nad žáky 1. stupně v rámci ŠD  

MŠ  

Provoz MŠ dle pracovní doby, popř. zájmu rodičů. 

Žádáme rodiče, aby si přihlásili děti k odběru jídla v MŠ.  

kontakt na ŠJ p. Švarcová 778 051 785 

• do MŠ přichází děti s povinnou předškolní docházkou v doprovodu zákonných 

zástupců (ZZ) nebo jimi pověřenou osobou (písemně pověřenou osobou) 

neorganizovaně 

• Poté, co se v šatně převléknou, přichází do malé třídy, kde proběhne samoodběr AG 

LEPU testu (instruktážní video již vyvěšeno na webu školy, na facebooku školy) i na 

místě testování bude ke shlédnutí a znovu vysvětleno pedagogy MŠ 

• poté, co bude výsledek testu negativní, dítě jde do třídy 

• při výsledku pozitivního AG testu odvádí ZZ dítě domů. Předtím dostane potvrzení   o 

pozitivním výsledku testu a kontaktuje dětského lékaře o pozitivním výsledku 

preventivního AG testu. Lékař vystaví žádanku pro odběr RT-PCR testu 

• ZZ je povinen informovat MŠ o výsledku RT-PCR testu v případě pozitivního 

výsledku.  

ZŠ  

• nástup prezenčně od 12.4.2021 1., 2., a 5. ročník, 3. a 4. ročník distančně,            

od 19.4.2021 opačně 

• 2. stupeň pokračuje v distanční výuce 

• probíhají osobní konzultace  

Od 12.4.2021 provoz ŠD od 6.20 h 

Žáci přicházejí do ranní ŠD,  nejdříve navštíví testovací místnost a poté, pokud je výsledek 

testování negativní, odchází do ŠD.  

ŠD 1. třída (od 19.4. 3. třída) 6.20 – 6.50 h testování v testovací místnosti 1. stupně 

ŠD 2. třída (od 19.4. 4. třída) 6.55 – 7.15 h testování v testovací místnosti 1. stupně  



1.tř. (od 19.4. 3. tř.) před školou do 7.15 h  testuje se od 7.20 do 7.40 h v testovací místnosti 1. 

stupně 

2. tř. (od 19.4. 4.tř.) před školou do 7.40 h testuje se od 7.45 – 8.10 h v testovací místnosti   1. 

stupně 

5. třída přichází do budovy 2. stupně  v 7.30 h bočním vchodem, kde má šatní skřínky, poté 

odchází do své třídy a tam se samotestuje AG LEPU testem za dohledu a pokynů proškoleného 

personálu, instruktážního videa.  

Testování za doprovodu ZZ (zákonný zástupce) umožňujeme u 1. – 3. třídy dle metodických 

pokynů.  V testovací místnosti bude personál, který instruuje o provedení testu. Chci Vás ujistit, 

že pokud žáci 1. - 3. třídy se budou testovat bez doprovodu rodičů, bude u nich pedagog 

dohlížet, aby vše proběhlo správně a bez komplikací.   

Děti a žáci se chovají v prostorách ZŠ a areálu školy tak, aby neohrožovali zdraví své     a 

svých spolužáků, dodržují všechna platná opatření MZ a pokyny personálu ZŠ, MŠ, ŠD i 

ŠJ.  

 

Organizace ŠJ  

kontakt na ŠJ p. Švarcová 778 051 785 

Žádáme ZZ, aby k odběru jídla žáky přihlásili do pátku 9.4. 2021 do 13 hodin, pak budou 

mít oběd i v pondělí 12.4.  

Žáci v distanční výuce mohou jídlo odebírat do jídlonosičů vždy od 11.00 – 11.20 h 

Žáci v prezenční výuce odchází s personálem do ŠJ a to tak:  

5. třída (út, čt, pá) v 11.35 h   5. třída v (po, st) 12.40  h 

2. třída (od 19.4. 4.třída) 11.50 h   

1. třída (od 19.4. 3. třída) 12.00  h 

v 12.50  h zaměstnanci  

 

Ve všech prostorách školy dodržujeme hygienická opatření vyhlášená MZ:   

• dezinfekce rukou 

• ochrana dýchacích cest  

• rozestupy 

• pravidelné větrání uzavřených prostor zajišťuje personál ZŠ 

• ve třídách a na toaletách jsou umístěny papírové jednorázové ručníky, dávkovače mýdla  

• žáci dodržují osobní hygienu 

• společné prostory školy, vstupní haly, toalety a třídy budou zvýšeně dezinfikovány         

(s důrazem na místa dotyku rukou) 

Ve Vysokém Veselí 9.4.2021                                   Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová, ředitelka 


