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     Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563, 516 01 
http://www.zsrychnov.cz, tel.: 494539811, kancelar@zsrychnov.cz, ID 7j8hmme 

 

 

Organizace školy od 19. 4. 2021- pavilon 

 
Výuka žáků 1. stupně základní školy je umožněna dětem od 12. 4. 2021 ve formátu týdenních 

rotací celých tříd, při dodržení řady podmínek a pokynů MŠMT. Zdůrazňujeme, že i 

vzdělávání distančním způsobem je na základě legislativních opatření povinné. Třídní 

kolektivy zůstávají neměnné. Žáci budou zachovávat požadovaný odstup od ostatních skupin, 

ale i v rámci své skupiny (svačina probíhá zásadně na svém místě v lavici). Žáci a 

zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit ochranu úst 

a nosu (žáci - zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy dle MO MZd, 

ostatní - respirátory splňující standardy dle MO MZd) po celou dobu pobytu ve škole. 

Je nutné mít s sebou alespoň dva kusy ochranných pomůcek. 

 

Organizační pokyny: 

 

Třídní učitelky budou každé ráno vyzvedávat žáky na určeném stanovišti před školou a 

odvedou svoji třídu do šatny určeným vchodem, pokud by se potkala s jinou skupinou, 

chvilku počkají v odstupu min. 2 m.Po přezutí jdou společně do své třídy, žáci položí aktovku 

na své místo a jdou postupně k umyvadlu, kde si pečlivě omyjí ruce mýdlem. V každé učebně 

bude u umyvadla mýdlo, papírové utěrky.  

TU a ŠD dbají na časté větrání třídy. Na toaletu nebudou žáci odcházet hromadně, o 

přestávkách zůstávají ve třídě, dohled zajišťují TU.  

 

Pondělí a čtvrtek – testování žáků: 

 

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. 

Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Polovina žáků z každé třídy odchází podle rozpisu do určené místnosti s pověřenou osobou na 

testování. 

Manuál MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 

 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru 

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu LEPU test, rozbalí a připraví všechny 

komponenty podle pokynů.  

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samo-odběr dle pokynů:  

 Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní 

dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z 

druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po 

dokončení si testovaný opět nasadí roušku.  

 Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samo-odběru.  

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení 

testu:  

 otevírá vyhodnocovací kartu,  
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 vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),  

 odstraňuje lepicí proužek,  

 dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí 

testovaný, je-li toho schopen, sám),  

 otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.  

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu. 

8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

9. Vyhodnocení testu: 

ací sadu do určeného 

odpadkového koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce 

(pokud není rozhodnuto jinak - viz “Výsledky a následní kroky“).  

 a 

je telefonicky informován zástupce ředitelky. Žák je přechodně umístěn v izolační 

místnosti pod dohledem, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý 

nebo má-li nezletilý žák písemný souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. 

Před odchodem obdrží od pana zástupce potvrzení o pozitivním výsledku 

antigenního testu! Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy, kterých se 

pozitivně testovaný mohl dotknout – organizuje pan školník 

elný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a 

testovaný musí vykonat nový test. 

10. Nakládání s odpadem z testování:  

ze stanoviska Ministerstva životního prostředí vyplývá: 

adkový 

pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. 

Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. 

Odpadkové pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami se 

ukládají do nádob určených na komunální odpad.  

používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. 

-li použity pytle z 

tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by pak měl být 

vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen 

dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až po ošetření dán do běžného kontejneru na 

směsný komunální odpad. 

 

Pokud žák přijde do školy později, je testován hned při příchodu do školy. 

 

 

Při dopolední výuce se učitelé budou věnovat všem školním předmětům kromě tělesné 

výchovy a v hudební výchově zpěvu (tělesná výchova bude nahrazena zdravotními 

procházkami, je nutné dodržovat hygienické pokyny stanovené MŠMT).  

 

 

Odpolední výuka odpadá. 
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Prezenční výuka od 19. 4. 2021 (2. skup.)  
Dohled 

 

2 

Třída Nástup Vyuč Počet 

žáků 

Nástup 

na oběd 

Oběd Ranní ŠD 
(6:45- nástup 

dětí do školy) 

+ místo ŠD 

Odpol. ŠD Místo 

odpol. 

ŠD 

7:40 - 7:55 

De - vchod 

od MŠ 

2. A 7:55 

Vchod od 

MŠ 

De  17 11:00 

červená 

De - Hf  

 

J.Krejčíková 

2. A 

J.Krejčíková Červené 

odd 2. A  

 po+čt Test ½ třídy: 

1. C 
Hf Cca 

8 

     

7:50  - 8:05 

Pk - vchod 

pro žáky 

2. B 8:05  

Žákovský 

vchod 

Pk 16 11:10 

modrá 

 

Pk  - Tal 

 

Talavašková 

ŠD zelené 

odd 

Talavašková ŠD 

zelené 

odd  

    ? 11:15  

červená 

Mor – 

IZS 

 

Mor -IZS 

2. patro 

Moravcová Žluté 

odd. ŠD 

1. C 

7:40 – 7:55 

Kl-Mt 

U zimního 

stadinu 

3. A 7:55 

Vchod od 

tělocvičny 

Kl  20 11:20 

žlutá 
Kl – Mt 

 

- - - 

 po+čt Test ½ 

třídy: 3. C 
Mt Cca 

10 

     

7:45 – 8:00 

Mű – vchod 

od 

tělocvičny 

3. B 8:00 

Vchod od 

tělocvičny 

Mű  20 11:30 

červená 
Mű-Om 

 

-  - - 

 po+čt Test ½ třídy: 

1. A 
Om Cca 

10 

     

7:40 – 7:55 

Čr - 

U zimního 

stadionu 

4. A 7:55 

Žákovský 

vchod 

Čr 24 

 

11:40 

modrá 

Čr 

 

- -  

 po+čt Test ½ třídy: 

1. B 
Vy Cca 

12 

     

7:50 – 8:05 

So  - 

 U zvonků 

4. B 8:05  

Učitelský 

vchod 

So 24 11:50 

žlutá 
So 

 

- - - 

 po+čt Test ½ třídy: 

5. B 
Se Cca 

12 

     

7:45 – 8:00  

Bk - 

U školní 

jídelny 

5. A 8:00 

Vchod od 

MŠ 

Bk  20 12:00 

červená 

 

Bk – Ži - - - 

 po+čt Test ½ třídy: 

5. C 
Ži Cca 

10 

     

 

 
Ukončení výuky a nástup na oběd, odchod ze školy, školní  družina: 

- cca 10 min před nástupem na oběd odchází třída do šatny,  TU společně s pověřeným 

pedagogickým pracovníkem odvádějí děti do školní jídelny, po celou dobu oběda 

vykonávají nad žáky dohled 

- žáci, kteří nejdou na oběd, si vezmou svoje věci a před pavilonem je TU pustí domů 

- po obědě se celá skupina vrátí do šaten. Děti, které odcházejí domů, si vezmou 

aktovku a mohou odcházet; potom paní vychovatelka nebo paní asistentka zahajuje 

činnost ŠD 

- následuje mytí rukou, větrání místnosti 

- docházka do družiny – organizaci zajišťuje paní Krejčíková (včetně dokumentace a 

komunikace s TU, AP) 
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Školní družina bude k dispozici žákům 2. ročníku do 15:30 hodin, 

ranní školní družina od 6:45 hodin. (Pan školník odkóduje v 6:30 h) 

 

1. Děti rodičů IZS budou v určené místnosti ve 2. patře (naproti kabinetu zástupce 

ředitelky), pracují pod pedagogickým dohledem. 

2. Na oběd vyzvedne děti IZS G. Moravcová a přiřadí je za třídu 2. B  

3. Odpoledne probíhá formou školní družiny ve žlutém oddělení. 
 

Žáci rodičů IZS  Telefon:  

1. týden 2. B, 3. A, 4. B  

2. týden od 19. 4. 2021 1. A, 1. C dopoledne: modré oddělení 

odpoledne: žluté oddělení 

 

Izolační místnost a péče o děti s pozitivním testem 

Určena pro případnou izolaci žáka - kabinet v přístavbě vedle kanceláře pana zástupce 

ředitelky. Ochranné pomůcky v případě potřeby vydává pan zástupce ředitelky (může pověřit 

pana školníka). 

 

KANCELÁŘ – úřední hodiny: 

pondělí 8:00 – 13:00 h 

středa 8:00 – 13:00 h 

 

V prvním týdnu jsme testování zvládli naprosto v pohodě a bez problémů i díky podpoře 

rodičů. Věříme, že budeme stejně úspěšně pokračovat i v dalších dnech. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení a držíme si všichni palec! 

 

 

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy 

Mgr. et Bc. Robert Ježek, zástupce ředitelky pro 1. stupeň 

 

 

Rychnov nad Kněžnou 15. 4. 2021 


