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Pokyny k otevření ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Orlicí 

pro žáky ZŠ a pro děti MŠ s povinným předškolním vzděláváním 

 

Dle manuálu PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

VZHLEDEM KE COVID-19 zpracováno ke stavu ke dni 6. dubna 2021. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 

opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 

opatření MZd (Podrobné informace najdete na web stránkách školy – Dokumenty – Covid). 

 

1. Organizační pokyny 

• Nástup dětí do MŠ a ZŠ je od 12. 04. 2021. 

• Nástup dětí do MŠ od 6,30 do 7,45 hodin – týká se pouze dětí s povinným předškolním 

vzděláváním a dětí rodičů vybraných profesí. 

Nástup žáků do ZŠ bude probíhat na etapy:  

- 1. ročník – 7,15h 

      - 2. a 3. ročník – 7,40h 

      - 4. a 5. ročník – 8,00h 

Žádáme Vás tímto o včasný příchod dle pokynů, vždy se bude testovat jedna celá skupina              

a třídní učitelka si odvede svoji třídu do tělocvičny. V případě pozdního příchodu bude muset 

žák počkat před školou a bude testován až po ukončení testování dané skupiny. Samostatně je 

zákaz vstupu do školy, pouze až na vyzvání třídní učitelkou.                                                                                                                                        

• Ranní družina z důvodu testování nebude. 

• Provoz ŠD pro přihlášené bude od 12,00 – 15,30h – budeme preferovat pobyt venku 

-nepravidelná docházka pro starší žáci z důvodu zachování homogenity skupin není možná. 

• Testování dětí/žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu 

do ZŠ a MŠ. 

• Testování dětí s plněním povinného předškolního vzdělávání MŠ a dětí rodičů vybraných 

profesí bude probíhat v šatně třídy Beruška v budově MŠ. 
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• Testování žáků ZŠ bude probíhat v tělocvičně ZŠ v předem určených časech. 

• Při příchodu dětí/žáků MŠ a ZŠ musí doprovod dítěte/žáka použít aktuální ochranu nosu  

a úst (v příloze), dítě MŠ mít ochranu nosu a úst nemusí. 

• Žáci ZŠ budou mít zdravotnickou obličejovou masku splňující standarty MO MZd 

s povinností ji nosit po celou dobu pobytu v ZŠ a ŠD. Je potřeba mít pytlík na použité 

obličejové masky a počet přizpůsobte délce pobytu ve škole a v ŠD. 

• Během dne je důležité časté větrání a je doporučeno co nejvíce zařazovat pobyt dětí/žáků 

na čerstvém vzduchu. Prosíme o teplejší oblečení pro děti do tříd i ven. 

• Bude omezený vstup do budov ZŠ, MŠ, ŠD a ŠV z důvodu ochrany zdraví dětí, žáků  

a všech zaměstnanců školy. 

• V co nejkratším čase po testování při příchodu do tříd ZŠ nebo při příchodu ke třídě Beruška 

si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači,  

a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost 

takového postupu opakovaně upozorňuje. 

• Škola zajistí časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to 

nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně 

o přestávce i během vyučovací hodiny, v MŠ během výchovně vzdělávacích činností. Bude 

probíhat intenzivní větrání před příchodem dětí a žáků do ZŠ a MŠ a také po jejich odchodu. 

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Je kladen důraz na 

dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí. 

 

2. Obecné informace k testování 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost 

při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí/žáků, kterých se testování týká, 

podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem/žákům, kteří 

mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 

přítomnost na vzdělávání. 

• Pokud se dítě/žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola 

bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá 

povinnost zajistit dětem/žákům distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu 

přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální 

podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. 
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• Dítě/žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 

sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenční výuce či 

vzdělávání.  

• K testování se může dostavit dítě/žák 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 a žáků 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). 

• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARSCoV-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 

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

 

3. Jak bude probíhat testování 

• Testování dětí/žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně (PO, ČTV) antigenním testováním.  

• Pokud se některé dítě/žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. Musí předem tuto skutečnost oznámit telefonicky. 

Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 

• Pro každého testovaného bude zajištěno místo k sezení a odkládací plocha. Vždy bude nutné 

dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.  

• Každá asistující nebo doprovázející osoba musí mít po celou dobu přítomnosti v ZŠ a MŠ 

nasazený respirátor a dodržuje všechna platná hygienická opatření. 

• Pracovník určený k dohlížení při testování určí místo k sezení při vyčkání na výsledek testu. 

• Před prvním testováním se všechny testované osoby seznámí s průběhem testu – obrazový 

manuál – leták, obdržíte v příloze. 

•  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=91s - video – testování žáků 
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Testování: 

• Před testováním si každý testovaný a doprovod vydezinfikuje ruce.  

(V MŠ doprovod nutný, v ZŠ dobrovolný) 

• Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru, v žádném případě neprovádí test. 

• K dispozici je i obrazový leták, jak postupovat (viz web aktuality) 

• Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. 

• Dítě/žák za asistence zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, provede test. 

• Děti, žáci a doprovod čekají na svém místě na uplynutí časového limitu. 

• Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

Vyhodnocení testu: 

• Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 

koše. Dětem/žákům je umožněna účast na prezenční výuce. Pro děti s povinným 

předškolním vzděláváním bude provoz MŠ v tomto období ve třídě Beruška v budově MŠ. 

Pro žáky ZŠ bude výuka probíhat v určených třídách ZŠ.  

• Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je 

poslán do izolační místnosti = třídy MŠ Motýlek v budově ZŠ nebo rovnou odchází z MŠ 

nebo ZŠ se zákonným zástupcem nebo osobou doprovázející. Následně budou 

vydezinfikovány všechny plochy, kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.  

• Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný 

musí vykonat nový test. 

Výsledky a následné kroky: 

• 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, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci výchovně vzdělávacích 

činností v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný 

izolovaný zvlášť od negativně testovaných). 

• Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od 

ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona 

o ochraně veřejného zdraví). 

• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 
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bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné 

věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků a při 

jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

o  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do 

budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 

zákonný zástupce, 

o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 

neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu      

ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti (třída MŠ Motýlek v budově ZŠ) nebo k jinému způsobu izolace od ostatních 

přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka 

s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.  

o Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  

• Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: škola vydá pozitivně testované 

osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, dítě, 

nebo jeho zákonný zástupce, 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 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 praktického lékařství 

pro děti a dorost. 

• Dítěti/žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR 

testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem/žákem, 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  

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 
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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/žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto 

pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle 

příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí/žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve 

stanovených dnech s jiným dítětem/žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl 

pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická 

stanice nařídí dětem/žákům 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 jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční 

výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona. 

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem  

v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy. Mateřské školy mají povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto 

děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených 

dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro 

distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 

vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomni ve škole.  

 

4. Školní stravování 

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, 

vláda nebo MZd jinak. 

• Pro děti s povinným předškolním vzděláváním bude poskytováno v obvyklém čase. 

• Pro děti základní školy bude poskytováno po skupinách/třídách dle rozpisu. 

• Bude kladen důraz na nutnost mytí rukou před odebráním stravy.  

• Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků. 
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• Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny 

ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd 

stanovuje.  

• Vyzvedávat obědy nemohou děti/žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní 

jídelny vstupovat nemocná osoba.  

 

5. Úplata za předškolní vzdělávání  

• V mateřské škole stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle 

délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více 

než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním 

způsobem. 

• Rozhodnutí o snížení nebo osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka 

školy po ukončení uzavření MŠ pro děti, na něž se vztahuje povinnost hradit úplatu za 

předškolní vzdělávání. Úplata bude zákonným zástupcům vrácena zpětně na účet. 

• Netýká se dětí s plněním povinnosti předškolního vzdělávání. 

 

6. Školy pro zaměstnance vybraných profesí: 

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů 

vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených 

škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude 

povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro 

vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále 

zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude 

mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na 

prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel. 

 

Do mateřské školy a školní družiny mohou nastoupit i děti/žáci, jejichž zákonní zástupci splňují 

uvedená kritéria. 
 

Mateřské školy:  

 

• Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna 

osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu 

vzdělávání. 

• Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou 

být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné 
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předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině                 

je vzděláváno nejvýše 15 dětí. 

• O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy. 

• Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání  

      v mateřské škole. 

• Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.  

• Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek. 

 

Vybrané profese:  

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  

• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá, nebo  

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

• příslušníci ozbrojených sil,  

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona 

č. 108/2006 Sb.,  

• sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

 

Na základě žádosti MŠMT zasíláme informace o webu, který byl zřízen k problematice 

testování ve školách. Web má adresu https://testovani.edu.cz/ a naleznete na něm také sekci 

nejčastějších dotazů – viz https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy. Tato sekce je 

neustále doplňována o odpovědi na otázky, které ze škol či od rodičovské veřejnosti MŠMT 

dostává. 
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V případě potřeby využívejte telefonní čísla na jednotlivá zařízení nebo maily: 

 

ZŠ – 494/371 694                                            MŠ – 494/371 238 

      – 778/977 780                                                   – 778/977 781 

  

ŠD – 494/370 314                                            ŠV – 494/372 564; 778/977 782 

 

ZŠ - reditelka@zsmsalbrechtice.cz;  

MŠ - skolka@zsmsalbrechtice.cz;  

ŠD - druzina@zsmsalbrechtice.cz 

 

Odkaz na web stránky - https://www.zsmsalbrechtice.cz/. 

Konzultační hodiny online pro ZŠ jsou dále platné jako doposud. 

 

Všem velice děkujeme za spolupráci, vstřícnost a pochopení. 

 

Věříme, že společně vše zvládneme. 

 

 

Ředitelka školy - Mgr. Simona Baláčková  

Vedoucí učitelka MŠ – Iva Pecháčková  

 

 

V Albrechticích nad Orlicí, dne 09. 04. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Simona Baláčková 

                                                                                      ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 
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