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Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 

 

Organizace provozu školy a testování od 19. dubna 2021 

(informace pro rodiče a děti) 

1) Všechny osoby ve škole jsou povinny nosit ochranu úst a nosu: zaměstnanci respirátor, žáci zdravotnickou roušku. 

2) Všechny osoby jsou povinny dodržovat pokyn k mytí/dezinfekci rukou (jsou umožněny obě varianty). 

3) Ranní družina nebude v provozu v pondělí 19. 4., v dalších dnech už ano, a to v běžném režimu: příchod mezi 6.30 – 7.20.  

4) Personální obsazení tříd, učebny: 

 

Tř.: TU AP Kmenová učebna: Pomocná učebna:  

2. B Z. Wejmelková Denisa Fialová (Po + Čt) 204 203  

2. C M. Eliášová Běla Bílková (2. pedagog) 215 213  

3. A I. Žáková Jílková Martina Airomwambor (Po + Čt) P 02 P 03  

3. C M. Butkovičová Lenka Štěpánková P 08 P 09  

4. A K. Měřínská Jitka Vaňková 105 104  

5. A I. Sýkorová Denisa Žáková P 05 P 11  

5. B M. Charvátová Ondřej Dytrych (Po + Čt) P 04 P 12  

5.C J. Rompotová Vendula Foukalová P 06 P 07  

 

5) Organizace vstupu tříd do školy: 

a) třídní/asistenti budou na děti čekat před školou 5´před plánovaným příchodem žáků (viz níže),  

b) děti (případně s rodiči) vyhledají svou třídní nebo asistenta/asistentku a čekají u nich, 

c) od rodičů, kteří dali svému dítěti provést test mimo školu, si TU/AP přebírají potvrzení (zkontrolují datum a negativitu; 

test nesmí být starší 48 hodin); rodiče těchto žáků nevstupují do školy, 

d) přivítáme rodiče ostatních žáků, aby šli svému dítěti s testem pomoci, 

e) pokud si rodiče pro své dítě pořídili jiný typ testu, než se bude používat ve škole, jsou povinni jít svému dítěti s testem 

pomoci, 

f) před vstupem do školy zkontrolují děti i rodiče řádné nasazení respirátorů/zdravotnických roušek, 

g) příchod ke škole a vstup do školy: 

 

Třída: Příchod ke škole: Vstup do školy: 

2. B 7.35 7.40 

2. C 7.40 7.45 

3. A, 3. C 7.45 7.50 

4. A, 5. A 7.50 7.55 

5. B, 5. C 7.55 8.00 

 

h) „opozdilce“ pouští do školy p. recepční Keprová 

i) nikdo ze vstupujících si nedezinfikuje ruce u recepce, myjí nebo si dezinfikují ruce až ve třídě, 

j) TU/AP odvádějí žáky (+ případné rodiče) do tříd, rozdělí je do 2 skupin (kmenová učebna a pomocná učebna) 

k) při příchodu k učebnám TU/AP se žáci přezují a odloží svrchní oděv do šatních skříněk (rodiče prosíme o pomoc), po 

přidělení do učebny si žáci i rodiče umyjí/vydezinfikují ruce a rozsadí se do lavic (rodič u svého dítěte) tak, aby byl mezi 

nimi rozestup 1,5 metru, tedy nejlépe ob lavici, 

l) rodiče k vyzouvání nenutíme (zvažte sami). 

6) Testování ve třídách: 

a) při testování postupujte dle pokynů pedagogů, 

b) během čekání na výsledek zůstávají všichni sedět na svých místech, samozřejmě s rouškami/respirátory, 

c) výsledek testu TU/AP osobně zkontroluje a zapíše ručně do přehledu, 

d) při negativním výsledku mohou rodiče odejít (potvrzení o negativním výsledku bude na žádost rodičů), 

e) při pozitivním výsledku bude informována p. recepční Jana Keprová, zajistí potvrzení o pozitivním výsledku a: 

 není-li přítomen rodič, zajistí izolaci (dítě mezitím počká na lavičce před třídou) a kontaktuje rodiče 

 je-li přítomen rodič, je nutné, aby si dítě odvedl (na recepci si vyzvedne potvrzení) a kontaktoval pediatra svého 

dítěte 

                             nastane-li tato situace ve čtvrtek, bude (v případě, že pozitivně testovaný žák chodil ve 2 předcházejících dnech se  

                             spolužáky do školy) postup následující: 

 celá třída jde ihned domů (jsou kontaktováni rodiče k vyzvednutí) a čeká se na potvrzující test pozitivně 

testovaného žáka – škola bude rodiče informovat 

 bude-li potvrzující test negativní, celá třída se vrací do výuky 

 bude-li potvrzující test pozitivní, celá třída jde do karantény 
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f) po ukončení testování odloží všichni žáci/rodiče použité testy do původního obalu tohoto testu, TU/AP obejde třídu 

s igelitovým pytlem, do kterého žáci odloží použité testy (odnesení pytlů ze třídy zajistí p. uklízečky), 

g) rodiče odcházejí na pokyn třídní/asistenta 

h) žáci si jdou opět umýt ruce a odejdou na krátkou procházku (aby mohl být proveden úklid třídy), 

i) výuka v pondělí 19. 4. bude zcela v rukou TU/AP (ve třídě nebudou učit jiní vyučující); budou zvoleny motivační aktivity, 

j) výuka od úterý 20. 4. se řídí běžným rozvrhem, tj. se všemi vyučujícími ve třídě dle úvazků (bez spojování skupin Aj 

mezi třídami, bez zpěvu a hry na dechové nástroje při hudební výchově a bez sportování při tělesné výchově), doporučuje 

se co nejvíce výuky realizovat ve venkovních prostorách.  

k) výuka ve čtvrtek 22. 4.: 1. hodinu testování, od 2. hodiny výuka dle běžného rozvrhu 

Poznámka: žák, který není ve škole přítomen v testovacích dnech (Po, Čt), je testován v následujícím dnu (včetně 

                   testování v ranní školní družině – rodiče musí vyčkat výsledku testu).  

7) Další provoz školy: 

a) úklid ve škole je prováděn v rozšířené podobě a řídí se hygienickými pokyny, 

b) škola provádí administraci testování v souladu s pokyny a při dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, 

c) v „netestovacích“ dnech (úterý, středa, pátek) žáci přicházejí do školy volně (škola je otevřena od 7.40), 

d) žáci odcházejí po skončeném vyučování na oběd dle rozpisu pod dohledem vychovatelek ŠD, vždy celé třídy (včetně 

nedružinových dětí),  

e) ve školní jídelně jsou dodržovány předepsané rozestupy, počty žáků u stolu a další hygienické předpisy, 

f) provoz školní družiny je do 18.00 při zachování homogenity oddělení, 

g) rodičům není v odpoledních hodinách povolen vstup do budovy školy (za skleněné dveře u recepce), jméno 

vyzvedávaného dítěte hlásí p. recepční, která zajistí jeho příchod.  

 

Děkujeme všem rodičům za pomoc a pochopení v nastalé situaci. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 


