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Směrnice ředitelky školy k provozu školy od 3. 5. 2021 (č. 7) 

 
Tato směrnice vychází z informací MŠMT a MZ k provozu škol a školských zařízení od 3. 5.  

2021, ruší obsah předchozí interní směrnice ze dne 12. 4. 2021 a vychází stále z následujících 

zásad:  
1. Snažíme se o co nejobvyklejší provoz školního roku s vědomím možného rizika.  

2. Nevyvoláváme paniku a nešíříme paniku.  

3. Dodržujeme základní hygienické zásady.  

4. Sledujeme svůj zdravotní stav.  

5. Řídíme se vydanými pokyny.  

 

Obecné informace k testování  
1. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARSCoV- 

2 provedený na odběrovém místě a není starší tří dnů.  

2. 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.  

3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 

aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.  

 

Informace, určené zejména žákům a žákyním:  
1. Od 3. 5. 2021 se žáci a žákyně všech tříd prvního a druhého stupně vzdělávají tzv. rotačním způsobem 

- střídají týden ve škole (prezenční výuka) s týdnem práce doma (distanční vzdělávání). V liché týdny 

budou do školy docházet žáci přípravné třídy, 1., 5., 7. a 9. tříd; v sudé týdny žáci přípravné třídy, 2., 3., 

4., 6. a 8. tříd. Týden od 3. 5. 2021 je sudým týdnem.  

2. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy v době prezenční výuky je absolvování antigenního testu s 

výjimkami, uvedenými výše. Testování žáků probíhá podle pokynů pedagogů, a to v pondělí ráno pro 

všechny žáky v prezenční výuce a ve čtvrtek ráno znovu pro žáky tříd 2. stupně. Testování probíhá v 

místnosti, která je k tomu určena, a která je v blízkosti kmenové třídy.  

3. Žáci a žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zjm. po příchodu do školy, po 

použití WC, před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše.  

4. Žáci a žákyně mají po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou přestávek na svačinu a oběda 

zdravotnickou rouškou, rouškou s nanovláknem nebo respirátorem  zakryté dýchací cesty.  

5. Žáci a žákyně sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídní 

učitelku/třídního učitele nebo jiného pedagoga.  

 

Informace, určené zejména zákonným zástupcům žáků:  
1. Ve škole je v rotačním režimu umožněna jen přítomnost žáků, kteří se v pondělí (a ve čtvrtek) ráno 

podrobí samoodběrovým antigenním testům, nebo se na ně vztahuje výjimka (viz obecné informace k 

testování). Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, bude o tom písemně 



informovat třídního učitele/třídní učitelku žáka/žákyně, tato přítomnost bude omluvena a žák/žákyně se 

bude vzdělávat doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte, tedy s využitím týdenního plánu, 

zveřejněného na webu třídy.  

2. Škola je pro žáky v týdnu jejich prezenční výuky otevřena od 7,30 hod.  

3. Školní družina bude ráno v provozu pro žáky 1. – 3. tříd od 6,30 do 7,30 hod. tak, že vychovatel/ka 

koná dohled nad dětmi, které ráno přicházejí do místností, určených pro testování třídy. Odpolední 

družina bude pro žáky přípravné třídy, 1. – 3. tříd v provozu do 17 hod. a v souvislosti s nutností 

homogenních skupin (tříd) je změněno personální obsazení jednotlivých oddělení.  

4. Žáci, kteří se obvykle stravují ve školní jídelně, jsou ve dnech svého prezenčního vzdělávání 

automaticky přihlášeni na obědy; žáci na distanční výuce mají automaticky obědy odhlášené. Změny je 

nutno řešit individuálně.  

5. Vstup dospělých osob do budovy školy není s výjimkou dohodnutých konzultací povolen. Při 

nezbytné osobní konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se kterým máte konzultaci 

domluvenou. Při pobytu ve škole mají všichni respirátorem zakryté dýchací cesty.  

6. V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do školy.  

7. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží nebo pozitivního výsledku testování 

Vašeho syna/Vaší dcery, žádáme Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze školy v co nejkratší 

době.  

8. V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény nás informujte.  

9. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole 

více než poloviny žáků třídy.  

10. Děkujeme za spolupráci v době distančního vzdělávání.  

 

Informace, určené zejména pro pedagogy:  
1. Pedagogové se seznámili s informacemi MŠMT a MZ k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 

2021 a s touto směrnicí.  

2. Do školy vstupují jen zaměstnanci v souladu se zveřejněnými obecnými informacemi k testování. 

Testování zaměstnanců školy probíhá v pondělí ráno, a to od 7, 30 do 8,00 hod. dosavadním způsobem 

(vyzvednutí testu v ředitelně – provedení testu v místnosti dílen – případné oznámení pozitivního 

výsledku testu v ředitelně), nebo současně se žáky.  

3. Pedagogové tříd, kde proběhne testování, si předem připraví seznam žáků, ve kterém zaznamenávají 

výsledky testů (nepřítomnost žáků, negativní výsledky individuálně absolvovaných testů, výjimku z 

testování…).  

4. V pondělí (a ve čtvrtek) si pedagogové před první vyučovací hodinou, resp. testováním vyzvednou v 

ředitelně příslušný počet testů.  

5. Testování probíhá v místnosti, určené pro každou přítomnou třídu podle zveřejněného plánku.  

6. Pedagog, který organizuje testování, má (s výjimkou chvíle samoodběru) nasazený respirátor a 

jednorázové rukavice. Otevře okno, dezinfikuje si ruce, provede instruktáž žáků, dohlíží na průběh 

testování, sleduje čas a zapisuje výsledky. Žáci, otestovaní s negativním výsledkem, odcházejí do třídy, 

ve které probíhá vyučování. Po skončení testování pedagog zavře okno.  

V případě, že jsou výsledky všech žáků třídy (a pedagogů, testují-li se současně s dětmi) negativní, 

odevzdá třídní učitel seznam do ředitelny na konci dne vyučování společně s nepoužitými testy. V 

případě, kdy má jeden či více žáků ze třídy pozitivní výsledek testu, postupujeme dle schématu, který je 

přílohou č. 1 této směrnice, a který byl vysvětlen na pedagogické radě 7. 4. 2021.  

7. V případě pozitivního výsledku testu nezveřejňujeme jméno dítěte, u kterého byl test pozitivní.  

8. Pedagogové cíleně i příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování hygienických zásad a jdou 

žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, ochrana nosu a úst…)  

9. Během každé přestávky a cca v polovině vyučovací hodiny pedagog ve třídě vyvětrá.  

10. Pedagogové respektují změněný rozvrh obědů a dohledů nad žáky.  



11. Má-li pedagog podezření na výskyt infekčního onemocnění u žáka, doprovodí dítě na ošetřovnu s 

nepřetržitou službou (hospodářka školy, ředitelka školy nebo jiný pověřený pracovník), kde je dítěti 

změřena teplota a případně jsou vyzváni zákonní zástupci, aby si pro dítě přijeli. Vyučující zároveň 

zajistí, aby byly na ošetřovnu dopraveny veškeré žákovy věci ze třídy a ze šatní skříňky. Pak vyučující 

informuje třídního učitele (a ředitelku školy).  

12. Práce z domova je pedagogům umožněna pouze ve dnech, kdy nemají vyučovací povinnost při 

prezenční výuce, nekonají  dohled ani neplní žádnou z povinností během své nepřímé pedagogické 

práce. 

13. Aktivity mimo školu s výjimkou vycházek po okolí školy jsou zakázány. Podle rozvrhu je v případě 

příznivého počasí doporučen každodenní pobyt dětí z přípravné třídy a tříd prvního stupně venku. 

Sportovní činnosti jsou povoleny venku, a to s ohledem na aktuální pokyny. 

14. Koordinátorkou preventivních opatření je ředitelka školy, místem zveřejňování aktuálních informací 

je obvykle sborovna.  

 

Informace, určené zejména nepedagogickým pracovníkům:  
1. Nepedagogičtí pracovníci se seznámili s informacemi MŠMT a MZ k provozu škol a školských 

zařízení od 3. 5. 2021 a s touto směrnicí.  

2. V každé označené odběrové místnosti je k dispozici: otevřený odpadkový koš s odpadkovým pytlem 

tloušťky min. 0,2 mm, virucidní dezinfekční prostředek na ruce, jednorázové papírové utěrky, 

jednorázové rukavice pro pedagogy a návod na použití testů.  

3. Neprodleně po provedení testování, nejpozději do 8,55 hod. jsou z odběrových místností odstraněny 

odpadkové pytle, které jsou zavázány a postříkány dezinfekčním prostředkem. Při manipulaci mají 

pracovníci úklidu jednorázové rukavice a nasazený respirátor.  

4. Prostor šatních skříněk a místností během úklidu je větrán.  

5. U obou vstupů do budovy a v každé učebně je k dispozici dezinfekce.  

6. Ve třídách a na toaletách jsou dostupné tyto hygienické a dezinfekční prostředky: mýdlo v dávkovači, 

nádoba s dezinfekcí a jednorázové papírové ručníky.  

7. Úklid je zajištěn takto: jednou denně po 12, resp. 13 hod. úklid tříd a po 16,30 hod. úklid heren školní 

družiny - úklid v obvyklém rozsahu se zvýšenou pozorností místnostem využívaným pro prezenční 

vzdělávání a toaletám; několikrát denně dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí 

(kliky, vodovodní baterie, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, společné prostory atp.); po celou 

dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. V případě potřeby bude využit 

generátor ozonu.  

8. Nepedagogičtí pracovníci příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování hygienických zásad a 

jdou žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, případně nošení roušek ve společných prostorách…).  

 

Tato směrnice platí od 3. 5. 2021 do odvolání či případné aktualizace. 

PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden 
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