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Informace pro žáky 

platné od 3. 1. 2022 do odvolání  

1. Organizace vzdělávání 

 Od 3. 1. 2022 nastoupí do školy prezenčně všichni žáci 

 V případě, že zákonný zástupce žáka odmítne testování a následně nebude chtít,  

aby jeho dítě nosilo po celou dobu ve škole roušku, nebude takovémuto žákovi 

umožněno vzdělávání ve škole 

o Takový žák se bude vzdělávat doma způsobem, jako by byl nemocen; od učitelů 

dostane přes systém Bakaláři – domácí úkoly informace, co se má učit a co 

vypracovat 

o Zákonný zástupce má povinnost toto oznámit třídnímu učiteli dle pokynů  

ve školním řádu (jako standardní omluva s uvedeným důvodem nepřítomnosti 

žáka), docházka bude vedena tak, jako by byl žák ve škole 

2. Výuka 

 Výuka není zásadně omezena 

 Škola učinila taková opatření, aby zajistila maximální homogenitu třídních kolektivů 

(výuka v kmenových třídách, dělení třídních skupin) 

 V některých případech, kdy budou ve skupinách žáci více tříd, budou mít nasazené 

roušky, příp. budou zachovány rozestupy 

 Výuka bude probíhat v kmenových učebnách, kromě výuky v informatice, dílnách,  

na pozemcích, ve výtvarné výchově a jazykových učebnách 

 Výuka TV bude probíhat standardně  

 Režim přestávek odpovídá momentální epidemiologické situaci (viz školní řád) 

 Kroužky probíhají beze změn 

 Individuální konzultaci s vyučujícím (žák x učitel), příp. tripartitní jednání (žák x rodič x 

vyučující) je možné si domluvit (prostřednictvím e-mailu, Komens nebo telefonicky), platí 

pro žáky celé školy v časech 14,00 – 16,00 hod. (účastníci konzultace nemusí být 

testovaní) 

 Žákům, kteří by měli zájem o pomoc (zaneprázdnění rodiče, potřebná dopomoc, apod.), 
nabízíme využití služeb zaměstnanců školního klubu CPDM. Tuto pomoc lze domluvit po 
předchozí telefonické domluvě na tel.: 739 963 374 nebo 388 402 926. CPDM klub je 
standardně otevřen v době školního vyučování od 12,00 do 15,00 hod. pro žáky 4. – 9. 
ročníku 

 Při pobytu v přírodě nemusí mít žáci roušky, ty si opět nasazují ve vnitřních prostorách 

budov nebo u vyšší kumulace osob, kde nejsou rozestupy od cizích osob 1,5 m 

 

3. Školní družina 

 Bude v provozu v běžné časy 6,15 – 16,30 hod. 

 Školní družinu mohou využívat pouze přihlášené děti  

 Žáci byli rozděleni tak, abychom co nejvíce zajistili homogenitu tříd 
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4. Školní jídelna 

 Bude v provozu ve standardním režimu s hygienickými omezeními 

o Oddělení po třídách 

o Zvýšená hygiena před vstupem do jídelny 

o Sezení u stolů pouze žáci jedné třídy 

 Žáci, kteří se odmítli testovat, musí mít při konzumaci od ostatních odstup alespoň 1,5 m 

 Pokud je žák nepřítomen pro nemoc, karanténu nebo z jiného důvodu, jeho oběd či 

svačinu si může 1. den nemoci vyzvednout výdejovým okénkem zdravý člen rodiny v 

čase 11:00-11:30, poté je nutné odhlásit další dny nepřítomnosti přes www.strava.cz       

(zák. 561/2004 Sb. a vyhláška 107/2005 Sb.) 

5. Testování 

 Testování proběhne na úrovni samotestování žáků AG testy pod dohledem učitelů 

 3. ledna 2022 - 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování 2x v týdnu, a to první 

vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek  

 Od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí (resp. první 

vyučovací den v týdnu)  

 Testují se všichni žáci a zaměstnanci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování, posilovací 

3. dávku nebo jsou v ochranné  lhůtě po prodělání nemoci  

 Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky a zaměstnance, kteří doloží doklad o 

provedeném negativním testu v odběrovém místě (platnost AG - 1 den, PCR-RT – 3 dny) 

 Pokud žák nebo zaměstnanec neabsolvuje preventivní testování a nespadá mezi výjimky  

ani osoby vyjmuté z testování, bude mít ochranu dýchacích cest nasazenou po celou 

dobu jeho pobytu ve škole (vyjma konzumace potravin a pití – odstup 1,5 m od 

ostatních) 

o Takoví žáci nesmí cvičit a zpívat 

 Zákonní zástupci, kteří budou chtít se samotestem svým dětem asistovat, budou tak 

moci učinit ve výše jmenované testovací dny od 7,30 hod. v předsálí tělocvičny školy 

(přístup zadním vchodem) 

 Průběh testování 

o bude probíhat výtěrem z přední části nosu 

o žák si výtěr provede na základě instruktáže učitele sám 

o pokud se žák či zaměstnanec neotestuje ve stanovený den, bude testován AG 

testem v den jeho příchodu do školy, následně pak v nejbližším řádném termínu 

školního testování  

o žák, který přijde na ranní družinu se vytestuje až před výukou (není třeba v ŠD) 

 V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění či pozitivního testu žáka,  

se žák přesouvá do karantény (ŠD 1) a bezprostředně jsou kontaktováni jeho rodiče, 

kteří si žáka co nejdříve odvedou; u pozitivně testovaného škola vydává zákonnému 

zástupci potvrzení o pozitivním výsledku pro účely provedení PCR testu v odběrovém 

místě, nebo zák. zástupce obdrží sms zprávu s elektronickou žádankou. Pediatr se nově 

v tomto momentě nekontaktuje 



 

Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka 
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
tel.: +420/ 380 714 579 (ŠJ)  

e-mail:info@zstgm-ck.cz 
www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

o při pondělním testování odchází ze školy pouze pozitivně testovaný žák, ostatní z 

jeho třídy ve škole zůstávají 

o pokud bude žák pozitivní v rámci čtvrtečního AG testování, podstoupí každý den 

všichni jeho spolužáci antigenní test do doby, kdy původně antigenně pozitivní 

žák obdrží výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální 

režimová  opatření – nošení roušky (respirátoru u starších 15 let), odstup při jídle,  

vyhrazené WC, homogenita třídy.  

o po negativním PCR testu se žák vrací do školy 

o pokud je výsledek PCR testu žáka pozitivní, jeho zákonný zástupce kontaktuje 

praktického lékaře pro děti a dorost. Následně bude kontaktován krajskou 

hygienickou stanicí  

o nově platí povinnost zákonných zástupců nahlásit škole pozitivní výsledek PCR 

testu dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci 

rodiny  

 seznam odběrových míst PCR testů lze nalézt na: https://crs.uzis.cz 

6. Hygienická opatření, další informace 

 Osoby, které se vrací ze zemí s vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy 
platí povinnosti vázané k návratu z těchto zemí (testování, karanténa); pokud by žák 
z těchto důvodů nemohl chodit do školy, zákonný zástupce ho omluví standardním 
způsobem popsaném ve školním řádu 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací 
cesty respirátorem, žáci rouškou 

 Učitelé seznámí žáky se systémem zpřísněné hygieny ve škole i ve školní jídelně 

o Kýchání a kašlání do rukávu 
o Odstupy v jídelně mezi třídami 
o Dezinfekce rukou při vstupu do jídelny a odborných učeben, kde se střídají žáci 
o Všechny učebny jsou vybavené dezinfekcí 
o Učitel zajišťuje opakované intenzivní krátkodobé větrání učebny, kde vyučuje 

 Ve třídě, v třídním kolektivu se ochrana dýchacích cest nosit nemusí; pokud se žáci  
o přestávkách pohybují po chodbách (pouze na svém patře, vyjma chození na velké 
přestávky na hřiště a pro svačiny), mají ochranu dýchacích cest 

 Výjimku z nošení respirátoru (dospělí) či roušky (žáci) mají ty osoby, které se prokáží 
potvrzením od lékaře; zde musí být uvedeno, jaký jiný ochranný prostředek mají tyto 
osoby nosit, příp. že nemusí nosit žádnou ochranu (u dětí, které mají respirační a jiné 
obtíže a nosily štíty, zůstane tato možnost ponechána i bez dokládání potvrzení  
od lékaře) 

 Žáci budou mít k dispozici náhradní roušku, v případě, že žák roušku nemá, dostane  
od pí. Olexové školní a bude mu odečteno 20,-Kč z online pokladny 

Mgr. Josef Haláček, ředitel 


