
Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín 

K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí 

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021 do odvolání 

MŠMT informuje: dle návaznosti jednání vlády ČR ze dne 29. 4. 2021 došlo k vydání 

Novelizovaného mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských 

zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021:  

• V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ 

v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá 

provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez 

testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí   

v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.  

• V základních školách od 3. 5. 2021 ▪ se v kraji Středočeském, Pardubickém, 

Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se 

vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá 

polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno                 

v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.  

• Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení ▪ ve Středočeském, 

Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních 

od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), 

stejné už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji:  

• to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena 

osobní přítomnost na vzdělávání,  

• na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná     

opatření,  

• v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany 

(tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter 

neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku) 

• i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd, jinak není 

organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, 

sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské 

sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující 

maloobchod  a služby, sportovní činnosti ve školách jsou dle dosavadního znění opatření 

v celé ČR dále umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských 

školách a u oborů  středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů 

vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo 

akreditovaného vzdělávacího či studijního programu (pokud je těmto dětem, žákům nebo 

studentům dle ostatních ustanovení tohoto opatření umožněna osobní účast na vzdělávání).  

 

Novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků   

a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením            

se oproti současnosti mění následující:  

 
• děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3. 

5. 2021 již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně 



jedenkrát v pracovním týdnu (to stejné již platí v kraji Karlovarském, Královéhradeckém               

a Plzeňském),  

• preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, 

nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti 

dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně                

po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování             

ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,  

• pro žáky 2. stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého 

gymnázia a žáky prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře 

(tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou 

testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud 

nebyli testováni. Upozorňujeme však, že žáci 2. stupně základní školy ve třídách nebo 

školách podle § 16 odst. 9 školského zákona se budou testovat již jedenkrát týdně.  

 

• 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. 

Organizace prezenční výuky od 3. 5. 2021 na naší škole: 

• testování probíhá 1x týdně PONDĚLÍ 3., 4. třída, od 10. 5. 2021 1. a 2. třída 

• zaměstnanci 1x týdně  

• 2x týdně PONDĚLÍ a ČVRTEK 6. a 7. třída, od 10. 5. 2021 8. a 9. třída 

• 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) 

• 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 

rozvrhů platných od 4. 1. 2021, dojde k nepatrným úpravám rozvrhu z důvodu 

rotace, informují Vás vyučující 



• předmět HV (stále dodržujeme homogenitu tříd a nemůžeme zpívat) bude probíhat     

i nadále v distančním režimu, tedy ve čtvrtek odpoledne hodiny nebudou probíhat 

prezenčně 

ZŠ  

• Rozdělení tříd 1. stupně:  

od 3. 5. 2021 1., 2., a 5. ročník distančně, 3. a 4. ročník prezenčně, od 10. 5. 2021 

opačně. 

• Rozdělení tříd 2. stupně školy:  

Od 3. 5. 2021 6. a 7. třída prezenčně, 8. a 9. třída distančně, od 10. 5. 2021 opačně. 

 

• Probíhají organizovaně osobní konzultace. 

Od 3. 5. 2021 provoz ŠD od 6.20 h 

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

výsledek testování negativní, odchází do ŠD.  

ŠD 3. třída (od 10. 5.  1. třída) 6.20 – 6.50 h testování v testovací místnosti 1. stupně 

ŠD 4. třída (od 10. 5.  2. třída) 6.55 – 7.15 h testování v testovací místnosti 1. stupně  

3. tř. (od 10. 5.  1. tř.) před školou do 7.15 h – testuje se od 7.20 do 7.40 h v testovací místnosti 

1. stupně 

4. tř. (od 10. 5.  2.tř.) před školou do 7.40 h – testuje se od 7.45 do 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 testem za dohledu a pokynů proškoleného 

personálu, instruktážního videa.  

6. třída (od 10. 5.  8. třída) přichází hlavním vchodem v den testování (pondělí a čtvrtek)            

do budovy školy v 8.00 h, testujeme v kmenové třídě, pokud někdo přijde opožděně, testuje 

se v testovací místnosti (naproti 5. třídě). 

7. třída (od 10.5. 9. třída) přichází hlavním vchodem v den testování (pondělí a čtvrtek)             

do budovy školy v 7.40 h, testujeme v kmenové třídě, pokud někdo přijde opožděně, testuje 

se v testovací místnosti (naproti 5. třídě). 

Ve dnech, kdy žáci nejsou testováni, není časově organizován vstup do budovy školy.  

Ve třídách se žáci II. stupně samotestují za dohledu a pokynů proškoleného personálu, 

instruktážního videa. V testovací místnosti bude personál, který instruuje o provedení testu.  

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.  

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 

3. třída (od 10. 5.  2. třída) 11.50 h     6. třída (po) 11.40 h, (út, st, čt) 12.35 h, (pá) 11.35 h 

4. třída (od 10. 5. 1. třída) 12.00 h     7. třída (po) 12.35 h, (út, st, čt) 12.45 h, (pá) 11.40 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 30. 4. 2021                        Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová, ředitelka školy 

 


