
Organizace výuky v ZŠ a MŠ Kamenice od 10.5.2021 

Základní škola  

1. Rotace tříd: 

a. liché týdny 2., 4., 5., 7.A,B, 9.třída (počínaje 10.5.2021) 

b. sudé týdny 1., 3.A,B, 6.A,B, 8.třída (počínaje 17.5.2021) 

c. organizace výuky a nástupy jednotlivých tříd na oběd budou stanoveny zvláštním 

rozvrhem 

2. Školní jídelna a stravování dětí a žáků 

a. MŠ – všechny děti mají od pondělí přihlášenou stravu, pokud dítě nebude v MŠ, je třeba 

stravu odhlásit 

b. ZŠ – všichni strávníci z uvedených tříd mají od pondělí přihlášené obědy, pokud jej 

neodeberou, je třeba standardně odhlásit 

3. Ochrana úst a nosu 

a. při pobytu ve třídách a společných prostorách škol mají žáci povinnost nosit zdravotnické 

roušky (při nástupu do školy obdrží žáci 10ks roušek) 

b. při pobytu a sportovní činnosti venku mohou být účastníci vzdělávání bez ochrany úst a 

nosu 

4. Testování 

a. Testovací dny: vždy pondělí (1. i 2.stupeň) a čtvrtek (pouze 2.stupeň) 

b. Přítomnost žáků ve škole v testovací den: 7.15 

c. Testovací místnost: kmenová učebna  

d. Dozor při testování: třídní učitel  

e. Postup při pozitivním výsledku testu žáka – pondělí (1. i 2.stupeň): 

1. Zákonný zástupce přítomen v blízkosti školy – žák odchází se zákonným 

zástupcem domů 

2. Zákonný zástupce informován telefonicky s možností vyzvednout žáka – žák je 

vyzvednut zákonným zástupcem a odchází domů 

3. Žák s potvrzením, že v případě pozitivního testu může samostatně odejít domů – 

žák po zjištění pozitivního testu odchází samostatně domů 

4. Žák bez možnosti ihned opustit školu – žák umístěn mimo kolektiv do učebny 

k tomu určené – zajištěn pedagogický dozor až do ukončení vyučování nebo 

vyzvednutí žáka zákonným zástupcem 

f. Postup při pozitivním výsledku testu žáka – čtvrtek (pouze 2.stupeň): 

Celá třída i pedagog odchází domů, jakmile je to možné. Pozitivně testovaný žák odchází 

ihned dle možností uvedených v bodě 5. 

g. V případě pozitivního testu pedagoga v pondělí, bude zajištěn pedagogický dohled jiným 

pedagogickým zaměstnancem s negativním testem.  

i. Pokud není žák přítomen ve škole v testovací dny, je otestován první den nástupu do 

školy. 

j. Pokud se žák nedostaví v testovací den v čase uvedeném v bodě 1, absolvuje test 

bezprostředně po svém příchodu. 

k. Pokud má žák platný PCR test nebo antigenní test ne starší než 48 hodin provedený 

odběrovým místem nebo je v ochranné lhůtě 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu a 

ukončené karantény, testování neabsolvuje. 

Mateřská škola 

1. Od 10.5.2021 má mateřská škola plný provoz bez testování a ochrany úst a nosu. 

2. Všechny děti mají od pondělí přihlášenou stravu, pokud dítě nebude v MŠ, je třeba stravu 

odhlásit. 


