
Informace o vzdělávání v ZŠ Olomučany od 12.4.2021
Od pondělí 12.4. se budeme učit prezenčně ve škole, kam nastoupí všichni žáci naší ZŠ, tedy 1 . - 5.
ročník bez rotační výuky. Splňujeme výjimku jako škola málotřídní samostatného 1. stupně do 75 
žáků.
Obědy pro přihlášené žáky budou zajištěny.
Ranní i odpolední družina bude probíhat za dodržení homogenních skupin žáků (tak jak jsou žáci 
rozděleni do tříd), tedy 1.oddělení paní Košťálové pro 1. ročník a 2. oddělení paní Čechové pro 
sloučený 2. a 3. ročník.  Družina pro žáky 4. a 5. ročníku nebude moci být realizována.
Výuka ve škole bude probíhat za dodržení aktuálních mimořádných opatření nastavených MZČR 
(rozestupy, desinfekce, ochrana úst a dýchacích cest, testování).
Jednou týdně také budou desinfikovány prostory tříd a družin ozonem.
Rozvrh hodin bude stejný jako od 1.9. 2020.
Testovat se budou žáci sami prostřednictvím antigenního testu SINGCLEAN. Testování bude 
probíhat v pondělí před nástupem do tříd v tělocvičně školy a ve středu tak, aby byla dodržena 
homogenita jednotlivých skupin /tříd/ s časovými rozestupy.
Prosím o dodržení následujících časů pro jednotlivé skupiny, je to velice důležité!
Vždy v  pondělí tedy následovně:
- žáci navštěvující školní družinu se budou testovat při příchodu do školy za asistence paní 
vychovatelky /od 6:40 hodin/
- žáci 5. ročníku v pondělí mají nultou hodinu podle rozvrhu v 7:10 - příchod do školy na test v 7:00
 hodin  (asistence  vyučující 0. hodiny)
- žáci 1. ročníku začínají 1. vyuč.hodinu v 7:50 - příchod do školy na test v 7:30 hodin (asistence 
třídní učitelka 1. ročníku)
- žáci 2. a 3. ročníku začínají 1. vyuč.hodinu v 8:00 - příchod do školy na test v 7:50 
hodin  (asistence třídní učitelka 2. a 3. ročníku + asistentka pedagoga)
- žáci 4.ročníku začínají 1. vyuč.hodinu v 8:10 - příchod do školy na test v 8:00 hodin ve své 
III,třídě (asistence třídní učitel 4. ročníku)
Středeční testování proběhne 1. vyučovací hodinu v jednotlivých kmenových třídách. 
Příchod do školy od úterý do pátku vždy 10 minut před začátkem výuky podle rozvrhu!

Odkazy na stránky MŠMT, kde jsou informace k testování, zodpovězeny dotazy rodičů i zveřejněna
videa:

Informace pro rodiče:
https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Leták pro rodiče a děti:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Postup při testování Singclean testy:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Video - testování ve škole Singclean testy:
https://youtu.be/BmDnd140UH4

V případě, že Vy jako zákonný zástupce žáka nebudete s testováním svého dítěte souhlasit, 
neposílejte své dítě do školy. Omluvte jeho nepřítomnost třídnímu učiteli a zápisem do žákovské 
knížky. Viz následující výtah  z manuálu pro školy:
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 
škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost 
zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle školského zákona.... Dítě, žák 
nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 
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sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K 
testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy 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 (potvrzením od lékaře, 
lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole 
nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Shrnutí - vše na jednom místě:
https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit

Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy
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