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ROTAČNÍ VÝUKA NA I. STUPNI ZŠ 

 

Rotační výuku začínáme lichým týdnem (L) od pondělí dne 12. 4. 2021: 

Třídy: 1. ABC, 3. AB, 5. ABC (prezenční výuka),  

2. ABC, 3. C, 4. ABC (distanční výuka). 

 

Sudý týden (S) od 19. 4. 2021 se týká tříd: 

2. ABC, 3. C, 4. ABC (prezenční výuka),  

1. ABC, 3. AB, 5. ABC (distanční výuka). 

 

Ranní družina pro 1. třídy (L) a 2. třídy (S) je v provozu od 6:00 do 7:25, žáky 

budou testovat zdravotní sestry vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:00 do 6:15 v malé 

tělocvičně. Pokud se žák nedostaví v tomto časovém intervalu, nemůže se ranní 

družiny v uvedený den zúčastnit. 

V případě, že žák prodělal Covid - 19 v době kratší než 90 dnů a přinese od svého 

ošetřujícího lékaře potvrzení o této skutečnosti, nemusí se uvedeného testování 

účastnit.   

Žáci všech tříd s prezenční výukou budou testováni odborně proškoleným 

zdravotním personálem v malé tělocvičně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Negativní test je 

nezbytně nutnou podmínkou prezenční výuky v budově školy.  

V případě, že rodič bude chtít být přítomen u testování, počká se svým dítětem 

v určeném čase před školou a zdravotníci ho otestují po daném ročníku. Jinak je 

rodičům vstup do budovy školy z důvodu epidemie zakázán. 

Ranní nástupy do školy:  

5. ročníky – v 7:15, 3. AB – v 7:25, 1. ročníky – v 7:35 (lichý týden) 

4. ročníky – v 7:15, 3. C – v 7:25, 2. ročníky – v 7:35 (sudý týden) 

Je nutné dbát na včasný nástup do školní budovy. V případě jeho nedodržování 

nebude do ní žák vpuštěn až po dalším testování ve čtvrtek (15. 4. 2021). 

Žáky si před školou vyzvedávají třídní učitelé a přesouvají se ihned do malé tělocvičny, 

kde zajišťují pouze pedagogický dohled. Dbají pokynů zdravotních sester. V případě 

negativních testů odchází TU se žáky do šatny a následně do třídy. Pokud bude objeven 

pozitivně testovaný žák, TU informuje vedení školy. Vedení školy okamžitě kontaktuje 

zákonné zástupce žáka, zajistí jeho izolaci a dohled do příjezdu zákonného zástupce. 

Rodiče následně postupují dle instrukcí pediatra svého dítěte.  
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Pokud se objeví pozitivita testovaného žáka ve skupině jiný než první den prezenční 

výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny 

žáky, kteří byli  s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování či školní družiny 

v některém z předchozích 2 dnů před provedením testu.  

Dodržování zásad osobní hygieny (mytí rukou), chirurgické roušky či 

respirátory, rozestupy 1,5 m, intenzivní větrání ve třídách. 

Pokud u žáka přetrvávají příznaky (rýma, kašel), které jsou projevem alergického nebo 

chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. 

Na ošetřovné při rotační výuce mají nárok rodiče pouze při distanční formě výuky. Dny, 

kdy je umožněna prezenční forma se na ošetřovné nevztahují.  

Třídní učitelé rozdají žákům výpisy vysvědčení za 1. pololetí nejpozději do 3 dnů od 

nástupu žáka k prezenční formě výuky.  


