
Vážení rodiče, 

 

od pondělí 12. dubna 2021 se budou žáci 1. stupně v prezenční a distanční výuce střídat 

rotačně. 

Do dnešního dne jsme neobdrželi žádné oficiální stanovisko z MŠMT, proto Vám zasílám 

pouze předběžné informace, abyste byli s průběhem nástupu dětí do školy seznámeni co 

nejdříve. 

Rozpis týdenních rotací prezenční a distanční výuky 

Od pondělí 12. 4. 2021 (vždy v liché týdny) se budou vzdělávat prezenčně žáci přípravné 

třídy, 1. a 2. tříd, pro žáky ostatních tříd probíhá distanční výuka. 

Od pondělí 19. 4. 2021 (vždy v sudé týdny) se budou vzdělávat prezenčně žáci 3., 4. a 5. tříd, 

pro žáky ostatních tříd probíhá distanční výuka. 

Testování žáků prezenční výuky 

 Žáci budou testováni dvakrát týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek v první vyučovací 

hodině. Testování je povinné. Pokud se žák testování neúčastní, jeho přítomnost  

na prezenční výuce, dle předběžné metodiky MŠMT, není povolena a je na něj 

pohlíženo jako na žáka nemocného s omluvenou absencí. Testování bude probíhat 

v jednotlivých odděleních budovy školní družiny, Komenského nám 7., Ivančice. 

Do budovy školy přejdou žáci s negativním výsledkem testu. 

 Žáci se budou testovat sami výtěrem z okraje nosní sliznice. 

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence 

zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování  

v nemocnicích a odběrových centrech. V případě testování žáků přípravné třídy,  

1. a 2. třídy, kdy si testovaný žák není schopen provést test sám, je po dobu prvního 

týdne umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem.  
Přítomní zákonný zástupce musí mít respirátor FFP2. 

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr  

se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný  

a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  

 Bude-li test žáka negativní, odchází společně s ostatními spolužáky do třídy a účastní 

se prezenční výuky.  

Bude-li test žáka pozitivní, odchází s pedagogickým pracovníkem do samostatné 

místnosti a škola ihned kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě ihned vyzvedli. 

 Žáci budou mít po celou dobu výuky ochranu nosu a úst – chirurgickou roušku. 

 Další informace o testování naleznete na této adrese: https://testovani.edu.cz/ 

Provoz školní družiny a školního stravování 

 Školní družina ranní i odpolední bude probíhat tak, jak jste zvyklí, budou utvořeny 

homogenní skupiny podle tříd. Žáci, kteří budou navštěvovat ranní školní družinu, se 

sami otestují ihned po příchodu do družiny. 

https://testovani.edu.cz/


 Ke školnímu stravování budou automaticky přihlášeni všichni žáci 1. stupně na 

prezenční výuce, kteří se běžně ve školní jídelně stravují. Pokud se se Vaše děti 

stravovat nebudou, oběd si, prosím, sami odhlaste. 

Rozvrh hodin 

 Rozvrh hodin prezenční výuky bude totožný s rozvrhem hodin při běžné výuce. 

Vyučovat se budou všechny vyučovací předměty, režim hudební výchovy a tělesné 

výchovy upřesníme po obdržení konkrétních informací z MŠMT. 

 Rozvrh hodin prezenční výuky bude zveřejněn nejpozději v sobotu 10. dubna 2021 

ve školním systému Edookit. 

 

Předpokládám, že se všichni žáci rotační výuky (střídání prezenční výuky a distanční výuky) 

zúčastní. Pokud budete mít jakékoliv dotazy a podněty, neprodleně kontaktujte třídní učitelku 

Vašeho dítěte, rádi Vám budeme nápomocni. 

 

Vím, že je to pro všechny zúčastněné složitá a nepříjemná situace. Když se ohlédnete zpět, tak 

zjistíte, kolik překážek spojených se školní docházkou jste již velmi úspěšně překonali, rotační 

střídání prezenční a distanční výuky určitě zvládneme společně také. Nic nenahradí dětem 

výuku ve školních lavicích, proto se radujme, že se s Vaše děti se svými vyučujícími setkají 

alespoň dva celé týdny v měsíci. 

Jakmile obdržíme z MŠMT konkrétní pokyny, ihned Vás budeme informovat. 

 

 

Děkuji mockrát za Vaši trpělivost, vytrvalost, vstřícnost a pochopení! 

 

 

 

         Lenka Vokurková 

 

 

 

 

 

 

V Ivančicích, dne 7. dubna 2021 


