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Aktualizovaný manuál pro třídu v karanténě  
 
 

1. Škola je informována o výsledku pozitivního testu PCR žáka či zaměstnance Krajskou 
hygienickou stanicí (KHS). 
 

2. KHS přímo popisuje postup, jakým způsobem má škola dále postupovat 
a. Zda půjde do karantény další zaměstnanec(i) 
b. Zda půjde do karantény celá třída či část nebo vybraná skupina žáků 
c. Kdy se mají žáci či zaměstnanci testovat – je stanovené přesné denní rozmezí či bez 

prodlení 
 

3. K testování PCR je možné využít přednostně testovacího místa v nemocnici v Č. Krumlově.  
Bez objednání se žádankou od pediatra je možné se dostavit každý den (po – pá) od 9 do 11 

hodin. Odpolední časy 14,30 – 16,30 v pondělí a úterý už neplatí. Žáka k testu doprovodí 
zákonný zástupce a je třeba mít rovněž kartičku pojištěnce. 
Email: odberovemisto@nemck.cz 
 

4. KHS nebo pediatr na základě výsledku PCR testu určí, kdy je možné, aby se žák vrátil do školy. 
a. Karanténa je zpravidla čtrnáctidenní od kontaktu s nakaženým 
b. Pokud má žák negativní PCR test a KHS mu stanoví dřívější návrat než po ukončení 

obecné karantény, hlásí zákonný zástupce tento termín třídnímu učiteli 
i. třídní učitel toto eviduje a v případě, že bude více než polovina žáků třídy 

schopná být ve škole, žáci se do školy vrací k prezenční výuce  
ii. o termínu možného návratu očkovaných žáků, po prodělaném covidu či těch 

s negativním testem budou rodiče a žáci vyrozuměni třídním učitelem (nelze 
tedy poslat žáka do školy na základě pokynu KHS nebo pediatra do 
školy bez oznámení třídnímu učiteli předčasně; tito ojedinělí žáci by 
nemohli být vzděláváni, protože učitel distančně vzdělává zbytek třídy a nemůže 
se současně věnovat distanční i prezenční výuce) 

c. Pokud je žák pozitivně testován AG testem a následně má negativní PCR test, může se 
následující den po obdržení výsledku PCR testu vrátit k prezenční výuce ve škole, a to v 
případě, že prokazatelně nemá žádné další zdravotní komplikace. 

 
5. Průběh vzdělávání 

a. U třídy v karanténě probíhá distanční výuka tak, že hlavní předměty matematika, český 
jazyk a cizí jazyk jsou vyučovány alespoň 2 hodiny týdně online přes Google Meet  
po dobu 30 minut v časech běžných dle rozvrhu. O hodině, která bude probíhat online 
budou žáci vyrozuměni přes systém Bakaláři – domácí úkoly. 

b. Pokud je žák v karanténě či je nemocen, dostává úkoly prostřednictvím systému Bakaláři 
– domácí úkoly. Protože někteří rodiče zasílají učitelům požadavky na zaslání úkolů svým 
dětem, chtěli bychom jim i žákům vyjít v problematice probíraného učiva vstříc.  
Na pedagogické radě bylo dohodnuto, že od pondělí 29. 11. 2021 budou mít všechny 
děti, tedy i nemocné základní informaci k probíranému učivu v Bakalářích – domácích 
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úkolech u všech předmětů. Zapsání typu: PS str. 22, cv. 5 - 8 zpracovat do sešitu, udělat 
výpisky ze str. 48 v UČ. Pokud učitel připojí nějaký materiál napíše, že přiložený materiál 
je k dispozici na Google Classroom. 

  
 

6. Školní jídelna 
a. Pokud žák odchází předčasně z výuky, protože byl v karanténě, na oběd už nejde 

osobně, ale může ho někdo, kdo má platné OTN vyzvednout, další strava (obědy a 
svačiny se odhlašují standardně) 
 

7. Školní družina 
a. Žák, který odchází do karantény nebo je v karanténě se bere jako nemocný  

a od poskytovatele služby žádnou finanční kompenzaci nedostává  
 
 
 


