Informace k nástupu žáků do školy od 12. 4. 2021
Vážení rodiče,
Než vás „zavalím“ informacemi a pokyny souvisejícími s nástupem dětí a žáků zpět do školy, ráda
bych vám všem moc poděkovala za součinnost, kterou jste projevovali během distanční výuky
vašich dětí. Je mi naprosto jasné, že to pro vás byla veliká zátěž. Nejde jen o to, že většina z vás si
vyzkoušela novou profesi – učitelskou -, ale i o to, že jste měli sami starosti se svou vlastní prací,
mnozí z vás máte dětí více, takže jste byli nuceni řešit prostor, koordinovat rozvrhy, pomáhat s tím,
čemu třeba děti neporozuměly. Toto všechno vím a velmi si vaší práce a vašeho přístupu vážím.
Zdá se, že nyní se situace trochu zlepšuje, takže zatím jen žáci prvního stupně, ale já doufám, že
brzy i žáci druhého stupně mohou alespoň ob týden usednout do školy k prezenční výuce. Chci vás
ujistit, že jsme připraveni dětem návrat do školy usnadnit. Neobávejte se toho, že se hned na děti
„vrhneme“ a budeme je zkoušet. Určitě týden, ale spíš 2 – 3 týdny budeme pracovat především na
upevňování a procvičování učiva, budeme zjišťovat, co děti umí a co je třeba ještě vysvětlit,
případně naučit od začátku. Pokud se nějaká látka nestihne probrat do konce tohoto školního roku,
přesune se do roku příštího – týká se hlavně českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. U
ostatních předmětů lze výukový obsah zredukovat na základy, u výchov dokonce lze vypustit
některé pasáže.
Pokud by se vyskytly jakékoliv potíže, neváhejte se ihned obrátit na třídní učitele, učitele
příslušných předmětů či na vedení školy. Jsme připraveni vám pomoci a problémy řešit.
Ještě bych vás chtěla požádat o jednu věc. Pokyny, které níže uvádím, vyplývají z pokynů MŠMT a
MZd ČR, tudíž mnoho z nich je pro školy závazných. I když chápu, že některým z vás se nelíbí např.
povinnost mít celou dobu vyučování a pobytu ve škole a ve školní družině (klubu) roušku, je to
zrovna ten pokyn, který prostě dodržet musíme. Nejsem lékař ani epidemiolog, neumím odborně
posoudit, zda a jaký význam rouška má, ale je považována za jeden z nejdůležitějších ochranných
prostředků a my to budeme respektovat. Všichni zaměstnanci školy budou mít respirátory a tím
budou zase chránit vaše děti. Všichni sice budeme (žáci i zaměstnanci) 2x týdně testováni, ale sami
víte, že spolehlivost antigenních testů není stoprocentní, nehledě na to, že i po testování PCR
testem se můžeme vzápětí nakazit. Prosím tedy, nestěžujte si směrem ke škole na nošení roušek,
opravdu s tím nemůžeme nic dělat. Ujišťuji vás, že jakmile se nošení roušek stane záležitostí
závisející na benevolenci či rozhodnutí ředitele, prostřednictvím Klubu rodičů se o tom pobavíme a
přijmeme případně jiná opatření. Nyní to však opravdu nelze.
Děkuji za pochopení, D. Zelená






V pondělí 12. 4. 2021 nastupují do školy prezenčně děti přípravné třídy. Přípravná třída bude
mít prezenční výuku stále, končí u ní výuka distanční
V pondělí 12. 4. 2021 – lichý týden - nastoupí k prezenční výuce žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A, 4. A,
5. A. Tato výuka bude probíhat rotačně, tedy tyto třídy budou chodit na prezenční výuku
v liché týdny, v sudé týdny budou mít výuku distanční. Rozvrh prezenční výuky oznámí třídní
učitelky do neděle 11. 4. 2021 žákům a rodičům v prostředí, na které jste zvyklí z výuky a
komunikace se školou
Třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B se budou v týdnu od 12. 4. 2021 vzdělávat i nadále distančně,
k prezenční výuce nastoupí v týdnu od 19. 4. 2021 – opět rotačně, prezenční výuku tedy
budou mít vždy v sudé týdny











2. stupeň se zatím vyučuje distančně, jsou povoleny konzultace pro žáky 9. ročníků v počtu
max. 6 žáků ve skupině a dále individuální konzultace žáků, kteří mají výukové problémy nebo
speciální vzdělávací potřeby. Zájem o konzultace zjišťují třídní učitelé, bude vytvořen rozpis
konzultací již s konkrétními zájemci a třídní učitelé, případně vyučující jednotlivých předmětů
toto oznámí žákům a zákonným zástupcům. Preferujeme konzultace z hlavních předmětů –
český jazyk, matematika a cizí jazyky
Vyučování začíná v 8.00 tak, jak jste zvyklí, ranní družina nebude, protože z provozních
důvodů nelze zařídit, aby se děti z jednotlivých tříd nemíchaly. Žáci mohou do školy vstoupit
od 7.30. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu bez tělesné výchovy a zpěvu.
Rozvrhy jednotlivých tříd dostanete k dispozici od třídních učitelů
Škola je vybavena desinfekčními prostředky, jednorázovými ručníky i jednorázovými
rukavicemi
Roušky si nosí žáci vlastní, přípustné jsou chirurgické roušky, respirátory, případně
nanoroušky, ale opravdu kvalitní
V případě, že si žák roušku zapomene, škola mu ji poskytne zdarma
Školní družina a školní klub fungovat budou, bližší informace naleznete na webových
stránkách školy družiny a klubu
V provozu budou obě školní jídelny – U Půjčovny i Školská (Vodičkova)

Postup při testování a následné kroky při zjištění pozitivity na COVID - 19














Od 12. 4. 2021 je povinné testování žáků, pedagogických i nepedagogických zaměstnanců ve
frekvenci 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek
Testování je povinné. Pokud zákonný zástupce nedá souhlas k testování svého dítěte, tento
žák se nemůže účastnit prezenční výuky. Zůstává doma, jeho absence je omluvena, ale
nemá nárok na distanční výuku. Škola mu však může poskytnout pomoc jako u běžně
nemocného dítěte – zasílání úkolů, studijních materiálů, plánů výuky apod.
Testování proběhne před začátkem vyučování, počítejte s tím, že zabere v podstatě první
vyučovací hodinu. Podrobné informace o průběhu testování podají třídní učitelé
Žáci jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině či klubu roušku.
Roušky si přinesou žáci vlastní, v případě potřeby vydá roušku škola zdarma
S dětmi přípravné třídy a s žáky nižších tříd 1. stupně (1. až 3. ročník, případně jednotlivci
vyšších ročníků) může na testování přijít zákonný zástupce či osoba, kterou ZZ pověří.
Všechny doprovodné osoby však nesmí přijít do styku s ostatními dětmi školy, proto
testování dětí s doprovodem musí proběhnout ve zvláštní místnosti odděleně. Proto žádáme
rodiče, aby opravdu zvážili, zda chtějí být u testování, mají na to ale samozřejmě právo
V budově Jindřišská 32 proběhne testování převážně ve vestibulu a venkovním atriu,
případně v přízemních místnostech ŠD, do tříd budou přecházet pouze děti a žáci
s negativním testem
V budově Jeruzalémská 5 proběhne testování v místnosti, která slouží jako herna
V budově Vodičkova 22 bude testování probíhat v tělocvičnách a do tříd budou přecházet
pouze žáci s negativním testem
Při testování budou dohlížet třídní učitelé, případně učitel, který má ve třídě 1. vyučovací
hodinu, dále asistent pedagoga a případně další zaměstnanec školy podle potřeby





















Použitý materiál se bude odhazovat do odpadkových košů do pytlů, techničtí zaměstnanci
školy pytle uzavřou a zlikvidují. Tento materiál není považován za zdravotně nebezpečný
Všichni pedagogové obdrželi video s návodem, jak s testy zacházet, a jsou pověřeni toto
video rozeslat rodičům do konce tohoto pracovního týdne. Žáci se tak mohou s předstihem
podívat na to, co vlastně budou dělat
V případě, že bude antigenní test u dítěte či žáka pozitivní, bude tento žák izolován od
ostatních ve speciální místnosti, kde bude dohled. Pokud bude mít žák s sebou zákonného
zástupce či osobu pověřenou, ihned s ním odchází ze školy, kontaktuje telefonicky
praktického (dětského) lékaře a ten je povinen zaslat zákonnému zástupci elektronickou
žádanku na PCR testy
Pokud zákonný zástupce ve škole není, škola ho ihned kontaktuje a ZZ je povinen si
neprodleně dítě ve škole vyzvednout a kontaktovat lékaře – viz výše
Škola vystaví v obou výše uvedených případech zákonnému zástupci potvrzení o pozitivitě
antigenního testu
Pokud PCR test bude pozitivní, zákonný zástupce neprodleně informuje školu o této
skutečnosti – kancelář školy – 222 231 648, info@zsvodickova.cz nebo
d.zelena@zsvodickova.cz
NALÉHAVĚ ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY ŠKOLE POSKYTLI SKUTEČNĚ PLATNÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA, PŘÍPADNĚ MAILOVÉ ADRESY A NA ZAVOLÁNÍ ČI NAPSÁNI MAILU ZE STRANY ŠKOLY
IHNED REAGOVALI
Pokud bude PCR negativní, žák se může vrátit zpět do školy
Pokud se objeví pozitivně testovaný žák první den v týdnu, kdy se testuje (tedy v pondělí),
odchází do izolace jen on
Pokud se pozitivně testovaný žák objeví jiný než první den, odcházejí do izolace všichni žáci,
kteří s ním byli v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením
testu nebo 2 dnech po provedení testu
PROSÍME RODIČE, ABY NEPOSÍLALI DO ŠKOLY DĚTI, KTERÉ VYKAZUJÍ JAKÉKOLIV NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍZNAKY KAŠEL, RÝMA, TEPLOTA, DUŠNOST, BOLEST V KRKU, BOLEST BŘICHA,
ZVRACENÍ, PRŮJEM, BOLEST HLAVY, KLOUBŮ, SVALŮ, ZTRÁTA CHUTI A ČICHU
Pokud dítě trpí chronickou rýmou či kašlem způsobenými alergií, předloží zákonný zástupce
škole lékařské potvrzení
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti se nepožaduje

