
 
 

 
Stručně: Novinky v provozu od pondělí 12. dubna 2021: 
 
1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky – rotačně (střídání celých tříd po týdnech). 
2. stupeň ZŠ: distanční výuka pro všechny ročníky rotační  
Školní družina: pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity, skupiny stejné, jako ve 
třídě.  
Školní jídelna: pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity, rozfázování příchodů 
a odchodů žáků do jídelny.  
 
Provoz základních škol od pondělí 12. dubna 2021: 
Je povolena osobní přítomnost: 

• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy, 

• žáků 1. stupně základních škol, 
Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. 
 
Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil 
počet žáků přítomných ve škole: 

• Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd 
se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Počet tříd v obou 
skupinách by měl být přibližně stejný.  

• Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci 
školy, počtu tříd apod. Je tedy možná například varianta rozdělení 

o podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy „A“ prezenčně, třídy 
„B“ distančně, 2. týden opačně, 

o podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky „třída“ a poloviny tříd 
v prezenční výuce, 

o rozdělení tříd bude z organizačních důvodů následující: lichý týden třídy 1.A, 1.B, 
2.A, 2.B; sudý týden 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B. 

• Třídy, které v lichém týdnu nemají prezenční výuku (tedy třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B), 
se povinně vzdělávají distančním způsobem; další týden je to naopak. 

• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, 
ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby 
nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 

• V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci 
jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku 

• Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro 
některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který 
vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity 
skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. 

• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (buď jeden žák a jeden 
pedagogický pracovník bez testování nebo 6-členná homogenní skupina – před touto 
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konzultací je nutné testování), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i 
pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací 
rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně 
školní družiny a školního klubu).  

• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen 
v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, 
členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského 
poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně 
další nezbytné služby. 

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). 

• Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 

• Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 
venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. 

 
Školní stravování od pondělí 12. dubna 2021: 

• Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích 
služeb, které neslouží pro veřejnost. 

• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující: 
o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
o maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý 

stůl, lze u něj usadit 4 osoby, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup 
minimálně 2 metry), 

o ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
o ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční 

výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, 
zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-
away) v době mimo stravování žáků v prezenční výuce (11.00 - 11.15 hod., 13.00 - 
13.15 hod.), 

o je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy 
tak, aby: 

• nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a 

• nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami 
odebírajícími stravu formou take-away. 

• Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 

• Žáci mají povinnost ve všech prostorách školy a školní jídelny vždy nosit chirurgické roušky 
s výjimkou doby konzumace stravy (svačina, pití, oběd). 

• zaměstnanci školy povinnost ve všech prostorách školy a školní jídelny vždy nosit 
respirátory FFP2 s výjimkou doby konzumace oběda. 

 
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahují materiály MŠMT  

• Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání,  

• Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, (dále „Manuál“) 

• Manuál covid-19 testování – duben 2021,  
také  

• Metodika pro vzdělávání distančním způsobem 

• Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách  



Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – větrání 
učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  
Pravidla nošení ochrany úst a nosu: každá osoba ve škole je povinna zakrýt dýchací cesty, a to 
takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 
mimořádném opatření MZd  
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské 
zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat 
všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo 
plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě mimořádných opatření). V případě, že se 
ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje 
zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné 
KHS. Seznam kontaktů je uveden v „manuálu“, popřípadě na webových stránkách KHS. 
 
Výtah z MANUÁLU COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH – DUBEN 2021 
Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude 
probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků 
a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna 
účastí na testování.  
Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo 
školské zařízení za účelem individuální konzultace 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při 
vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, 
podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, 
kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 
přítomnost na vzdělávání.  
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 
škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost 
zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu 
poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se 
do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití 
individuální konzultace atp.  
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být 
jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 
K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá 
příznaky infekčního virového onemocnění.  
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu.  
V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna 
asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas 
nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě 
je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy (viz níže 
“Příprava“). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích 
osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).  
Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák či student není schopen provést test 
sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém 
případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému 
kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty.  
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 



SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby 
nemají příznaky onemocnění COVID-19.  
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 doložit2. Pokud ji 
škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  
Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě 
antigenního testování (dle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou 
a maximálně tří dnů školního týdne) a 1× týdně v případě použití RT-PCR testů.  
Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první 
hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu  
Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 
příchodu.  
V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je 
nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Proces testování a návazné kroky probíhají 
dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole 
neúčastní.  
 
Prostory pro testování:  
Testování probíhá v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností větrání.  
Pokud je to možné a venkovní teploty to umožňují (15 – 30 °C), doporučujeme využít testování ve 
venkovních prostorách.  
Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).  
Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.  
V případě testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné 
v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, kteří nejsou 
součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + 
asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba 
má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická 
opatření.  
 
LEPU test:  
Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr 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 samoodběru.  
Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu: 
otevírá vyhodnocovací kartu,  
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.  
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.  
 
 
 



Výsledky a následné kroky 
Děti, žáci, studenti: 
V příloze k tomuto manuálu je přiloženo grafické znázornění postupu v případě pozitivně 
testovaného žáka.  
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do 
izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).  
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky 
v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky 
a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) 
v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od 
negativně testovaných).  
Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce 
(který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů 
může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při 
péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou 
i zaměstnancem školy.  
Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je 
ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé 
a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky 
a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační 
režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází 
v blízkosti izolační místnosti, a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.  
Zletilý žák či student – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného 
odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;  
V případě pozitivního dítěte, žáka nebo studenta se povinná izolace kontaktů nevztahuje na 
zaměstnance školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo místně příslušná 
krajská hygienická stanice, dále jen „KHS“, nerozhodne jinak).  
V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace 
skupin na všechny děti, žáky, studenty, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech.  
 
Konfirmace a návrat:  
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace 
neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) 
o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec 
školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním 
testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního 
vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  
Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce 
buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; 
potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného 
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  
Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení 
PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní 
výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do 
zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo 
studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 
doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/školskému zařízení, které dále informuje 



původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit 
k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.  
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 
zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu 
o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle 
příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu 
ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který 
měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice 
nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.  
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením 
KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 
dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku 
po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.  
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům 
vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, 
pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či 
studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na 
dané období. Žáci a studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální 
podmínky.  


