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Vážení rodiče, 

na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 můžeme 

od 12. dubna 2021 otevřít mateřskou i základní školu za níže popsaných podmínek a splnění 

povinností. Každý máme na nastalou situaci, postup vlády i nařízená opatření svůj vlastní 

názor. Řada občanů protestuje, objevují se analýzy rozporující nařízení a následovat budou 

pravděpodobně i žaloby.  

Níže uvedené požadavky a podmínky nevytvořila naše škola. Ta pouze postupuje dle aktuálně 

platných rozhodnutí nadřízených orgánů a platné legislativy, neboť je to škola veřejná, státní. 

Změnit podmínky mohou pouze ministerstva a vláda nebo rozhodnutí soudu. Na MŠMT jsem 

předala podněty a výhrady rodičů i své připomínky.  

Prosím, buďme rozumní a ohleduplní. Žijeme v demokratické zemi. Svoboda každého z nás 

končí tam, kde začíná svoboda druhého.  

 

POKYNY ŘEDITELKY K OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 12.4.2021 

I. DĚTI – MATEŘSKÁ ŠKOLA 
• Do mateřské školy mohou od 12.4.2021 chodit pouze: 

o předškoláci s povinnou předškolní docházkou 

o děti, jejichž rodiče (zákonní zástupci) jsou: 

▪ zdravotníci 

▪ pedagogičtí pracovníci 

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů a příslušníci 

ozbrojených sil 

▪ další zaměstnanci uvedení např. v dokumentu MŠMT 

„INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 

12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ“ (viz samostatný soubor), 

a doloží potvrzení zaměstnavatele. 

• Podmínkou pro návštěvu MŠ je, že děti budou 2x týdně testovány 

neinvazivními antigenními testy. Stěr pomocí štětičky provádějí rodiče 

dětem sami v šatně MŠ, učitelka jej pouze vyhodnocuje a eviduje. Rodiče 

počkají 15 minut na výsledek testu.  

(pozn. Testy poskytuje škola dětem zdarma.) 

• Pokud rodiče odmítnou testování dětí, nemohou děti mateřskou školu 

navštěvovat. Jejich absence je omluvena. 

Provozní doba MŠ bude od 12.4. 2021 do odvolání: 7.30 – 16.30 hod 



Děti nenosí v MŠ roušky! 

Nadále v MŠ platí zvýšená hygienická opatření a zakázán je zpěv.  

Děti budou maximum času trávit venku. (Prosím o dostatek vhodného oblečení.) 

 

II. ŽÁCI - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
• Do školy mohou chodit od pondělí 12.4.2021 všichni žáci naší základní 

školy. Rotace ročníků se nás netýká.  

• Podmínkou účast dětí na prezenční výuce je testování 2x týdně (pondělí 

a čtvrtek) neinvazivními antigenními testy. Stěr pomocí štětičky provádějí 

děti samy nebo s pomocí rodiče na zahradě školy. Pedagogové testy 

pouze vyhodnocují a evidují. Pokud pomáhají rodiče s odběrem, počkají 

15 minut na výsledek testu. (pozn. Testy poskytuje škola žákům zdarma.) 

• První testování bude probíhat v pondělí 12.4.2021 od 7.15 do 7.45 hod, 

kde budeme připraveni dovysvětlit postup. V samostatném souboru je 

instruktážní leták přímo k testům, které máme k dispozici. 

• Pokud rodiče odmítnou testování dětí, nemohou se děti prezenční výuky 

zúčastnit. Jejich absence je omluvena. 

• Škola má k dispozici testy na 2 týdny. 

• V provozu je školní jídelna. 

• Ve škole nadále platí zvýšená hygienická opatření a zakázán je zpěv a 

tělesná výchova. 

INFORMACE K VÝUCE 

• Od 12. do 23.4. 2021 bude probíhat ADAPTAČNÍ OBDOBÍ, pro které platí zejména: 

o Zaměření na posilování třídního kolektivu a pohodu jednotlivců 

o Zjišťování osvojených znalostí, doplňování, dovysvětlování 

o Sdílení zkušeností a vrstevnické učení 

o Nehodnocení známkami 

o Žádné čtvrtletní písemky 

o Maximum pobytu venku 

• Od 19.4.2021 budou přidány 2 hodiny doučování týdně, doporučujeme na něm účast 

všech žáků (pondělí a čtvrtek – I. třída 12.20 – 13.05 hod, II. třída 13.05 – 13.55 hod) 

 

Provozní doba školní družiny bude od 12.4. 2021 do odvolání: 7.00 – 16.00 hod 

 

III. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
Zaměstnanci školy se budou samotestovat 2x týdně při příchodu na pracoviště. 

 



IV. NETESTUJÍ SE: 
Děti, žáci a zaměstnanci školy, kteří prodělali onemocnění COVID – 19 a 

neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost 

musí zaměstnanec či zákonní zástupci dítěte/ žáka doložit potvrzením od lékaře. 

 

Odkazy: 

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy 

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

 

V Nadějkově 9. 4. 2021     Mgr. Jana Průšová, ředitelka školy 
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