
Rotační A Místo 
nástupu 

Čas 
nástupu 

Oběd  Ranní ŠD 
7:00 – 7,45 

ŠD 

1.A před ZŠ 7:50 11:40  NAG/ZAP NAG, ŠD NAG 

1.C  před ZŠ 7:45 11:35  SED/KLE SED, ŠD SED 

2.A zadní vchod 
ZŠ u ŠJ 

7:40 11:45  STV/FRA STV, ŠD 2.A 

2.C před ZŠ 7:40 11:50  HRP/KOV HRP, ŠD 2.C 

3.A zadní vchod 
ZŠ u ŠJ 

7:50 12:35  NAV/FAJ ve 
3.A 

NAV, ŠD NAV 

4.A před ZŠ 7:45 12:40    

4.C před ZŠ 7:50 12:45    

5.A zadní vchod 
ZŠ u ŠJ 

7:40 12:30    

6.A před ZŠ 7:45 12:20*    

7.A zadní vchod 
ZŠ u ŠJ 

7:45 12:10*    

8.A před ZŠ 7:55 12:00*    

9.A zadní vchod 
ZŠ u ŠJ 

7:55 11:35*    

Pro děti 
pomáhajících 
profesí 

p. školník, 
vrátnice 

od 7:00   DVE, 
přízemí 
Výuka v MF 

HAP/KLK 
v ŠD DVE 

*Žáci se vrací do vyučování 
 
Prezenční výuky se mohou účastnit pouze děti bez příznaků infekčního onemocnění, které podstoupí při nástupu do 
školy antigenní test (nebo budou mít potvrzení o tom, že prodělaly onemocnění COVID19 max. 90 dnů od prvního 
testování nebo osvědčení o negativním testu ne starší, než 48 hodin).  
Škola používá samosběrné testovací sady… , kdy dítě samo ve třídě pod dozorem svého pedagoga si tyčinkou 

odebere vzorek z kraje nosní dírky a provede test viz. leták 1 a leták 2. V tělocvičně školy se mohou testovat děti 

s rodiči v pondělí v 7:30. 

Pokud se ve třídě objeví pozitivně testované dítě v pondělí, bude informován zákonný zástupce, musí si dítě odvést 

ze školy a je povinen spojit se s ošetřujícím lékařem dítěte, který dítě objedná na PCR test. Ostatní děti ze třídy dál 

pokračují v prezenční výuce. Pokud se ve třídě objeví pozitivně testované dítě v průběhu týdne, celá třída musí do 

karantény, všechny děti ze třídy půjdou domů. Zákonný zástupce pozitivně testovaného dítěte je povinen se spojit 

s ošetřujícím lékařem dítěte, který ho objedná na PCR test. Ostatní děti budou čekat doma na informaci z KHS 

(krajská hygienická stanice). V tuto chvíli by ve třídě začala probíhat distanční výuka. 

Naše škola pro děti rodičů pomáhajících profesí zajišťuje hlídání dětí (od 7:00 do 16:30). Tyto děti i v týdnu, kdy ve 

třídě probíhá distanční výuka, mohou být ve škole (budou se připojovat k online výuce své třídy ze školních 

notebooků) a bude pro ně fungovat i oddělení ŠD. V tomto případě prosíme rodiče, aby kontaktovali naši školu, která 

bude potřebovat potvrzení jejich zaměstnavatele. K připojení na online výuku od 4. třídy musí mít dítě u sebe 

přihlašovací údaje k Edupage. 

Školní družina bude otevřena po výuce pro přihlášené děti 1. – 3. ročníku, ranní družina od 7:00. V pondělí se budou 

děti testovat po nástupu do družiny. 

Stravování dětí na distanční výuce (tzn. vyzvedávání obědů v jídlonosičích) bude probíhat od 13:00 do 13:50. 

http://www.zszachar.cz/images/files/2020_2021/soubory/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
http://www.zszachar.cz/images/files/2020_2021/soubory/testovani-letak-singclean.pdf
http://www.zszachar.cz/images/files/2020_2021/soubory/potvrzeni_o_zamestnani.pdf
https://zszachar.edupage.org/

