
Informace o návratu žáků do školy od 19. dubna 2021 – rotační výuka

Základní škola: 
V druhém týdnu od 19. 4. 2021 začnou docházet do školy žáci 1., 2. a 3. třídy.

Žáci 4. a 5. třídy zůstávají v druhém týdnu rotační výuky od 19.4.2021 opět doma a učí se
podle rozvrhu distanční výuky.

Ve třetím týdnu rotační výuky  budou od 26. dubna 2021 ve škole opět  žáci  4. a 5. třídy.
Žáci 1., 2. a 3. třídy budou od 19.4.2021 pokračovat doma v distanční výuce.

Na individuální nebo skupinové konzultace (max. 6 žáků) mohou docházet do školy
také žáci 9. ročníku nebo i ostatní žáci 2.stupně. Konzultace s žáky a rodiči domlouvají
třídní učitelky nebo také jednotliví vyučující po dohodě s TU.

Testování žáků:
Do školy mohou přijít jen žáci, kteří nemají příznaky respiračního onemocnění a kteří
podstoupí ve škole neinvazivní antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testy
se budou provádět v pondělí a ve čtvrtek nebo při prvním příchodu žáka do školy. Postup
samotestování žáků najdete zde, manuál k použití testu je zde. Dítě s pozitivním výsledkem
testu si musí zákonný zástupce ze školy odvézt. Do té doby zůstává žák v izolaci.

Výjimku z testování mají žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19
a od prvního pozitivního testu neuplynula doba delší než 90 dní. Dále to mohou být žáci,
kteří mají negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který provedl poskytovatel
zdravotních služeb. Tento negativní test nemůže být starší než 48 hodin. Tyto skutečnosti je
třeba prokázat písemným potvrzením.

Všichni žáci musí mít po dobu pobytu ve škole nasazenou zdravotnickou roušku.

Tady najdete odpovědi na otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců
ve škole: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Školní družina: 
Družina bude k dispozici přihlášeným žákům z 1. – 5. ročníku ZŠ a dále dětem pracovníků v
profesích vyjmenovaných v Mimořádném opatření MZ ze dne 6.4.2021 (např. zdravotníci,
pedagogové, záchranáři, policisté, zaměstnanci některých úřadů aj.).

Oddělení
družiny 2. týden 3. týden Vychovatelka Mobil / mail do ŠD

1. oddělení 3. tř. 4. tř. N. Kolaříková 77792987, nikola.kolarikova@zschrastice.cz

2. oddělení 1. tř. 5. tř. M. Vávrová 77540604, marie.vavrova@zschrastice.cz

3. oddělení 2. tř. --- T. Pacovská 771156136, tereza.pacovska@zschrastice.cz

Ranní ŠD 1 N. Kolaříková 777929873, nikola.kolarikova@zschrastice.cz

Ranní ŠD 2 T. Pacovská 771156136, tereza.pacovska@zschrastice.cz

ŠD pro IZS 2. tř. 5. tř. T. Pacovská 771156136, tereza.pacovska@zschrastice.c
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Ráno po příchodu do školy půjdou žáci do svých tříd. Vychovatelka ranní ŠD nad nimi bude
vykonávat pedagogický dohled.

Ranní ŠD je od 6.30 do 7.30 h. a bude otevřena jen v případě zájmu rodičů.
Odpoledne je družina od 12.00 do 15.00 hodin. Žáci jsou v ŠD rozdělení takto:

Pokud přihlášený žák do školní družiny nebude chodit, je nutné ho písemně (mailem či
SMS) omluvit s celým rozsahem nepřítomnosti (od - do). Omluvenku mohou děti také
předat vychovatelce.

Školní stravování:
Všichni žáci na prezenční výuce jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněného
dotazníku. Pokud oběd nechtějí, musí se odhlásit den dopředu. Ti, kteří budou na distanční
výuce, jsou automaticky odhlášeni a musí se k odběru stravy přihlásit dva dny dopředu.
Žáci na distanční výuce si i nadále mohou odebírat obědy do jídlonosičů.

Pokud by děti musely jít po pozitivním testu do karantény, mohou si rodiče odebrat oběd
v jídelně pro cizí strávníky. Více informací u Ivety Galážové na tel. 318 695 382 nebo
731 411 928 nebo iveta.galazova@zschrastice.cz

Mateřská škola:
Všichni předškoláci na povinné předškolní docházce jsou přihlášeni na základě vyplněného
dotazníku.

Do mateřské školy mohou přijít jen děti, které nemají příznaky respiračního onemocnění
a které podstoupí ve škole neinvazivní antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testy
se budou provádět v pondělí a ve čtvrtek. Testování může být přítomen rodič dítěte.
Pozitivní dítě si musí zákonný zástupce ze školy odvézt. Podrobnější informace k testování
obdrží rodiče e-mailem.

Výjimku z testování mají děti, které prokazatelně prodělaly  onemocnění Covid-19
a od prvního pozitivního testu neuplynula doba delší než 90 dní. Dále to mohou být děti,
které mají negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který provedl poskytovatel
zdravotních služeb. Tento negativní test nemůže být starší než 48 hodin.

Děti v MŠ nemusí mít po dobu pobytu ve škole nasazenou zdravotnickou roušku.

Rodiče zařazení do IZS:
Dětem z 1. - 5. ročníku ZŠ, jejichž rodiče pracují v některém z povolání, které jsou uvedeny
na seznamu Mimořádného opatření MZ, byla udělena výjimka a naše škola pro ně bude
zajišťovat celodenní družinu i v týdnech, kdy ostatní děti budou mít v rámci rotace distanční
výuku.

Všichni rodiče žáků z 1. - 5. ročníku obdrželi dotazník, ve kterém mohli uvést, zda o tuto
možnost mají zájem.

Další informace:

Informace na školním webu: http://www.zschrastice.cz/aktuality/ms/opatreni-od-1242021

V případě dotazů se obracejte na vedení školy:

Mgr. Karel Derfl, 739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz

Mgr. Alena Váňová, alena.vanova@zschrastice.cz
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