
Vážení rodiče,  

zdravím Vás a posílám více informací k provozu školy v příštím týdnu.  Vláda v úterý 6.4. schválila plánovaný 

návrat žáků 1. stupně a předškoláků mateřské školy k prezenční výuce od pondělí 12.4. V mediích jste mohli 

slyšet různé informace, diskuze a také zaregistrovat na sociálních sítích různé diskuzní vlákna, jak by měl 

návrat do školy vypadat. Píše se tam také jak obcházet všemožná nařízení, o obavách rodičů z testování dětí 

či nošení z roušek ve škole.  Zcela rozumím některým názorům a také se ztotožňuji s tím, že některá nařízení 

v našem školním prostředí nedávají zcela úplně smysl.   

Abychom ale mohli otevřít školu a školku pro žáky a děti, musíme vše nastavit tak, abychom splnili 

požadovaná nařízení. Naším prvotním zájmem je, abychom mohli přímo ve škole prezenčně vzdělávat co 

nejvíce žáků a dětí. Toto vzdělávání není zcela nahraditelné distančním vzděláváním a potřeba vzájemné 

socializace dětí je také velmi důležitá. Také si uvědomujeme, že ne všichni máte možnost zůstat s dětmi na 

OČR a plně jim pomáhat s domácím vzděláváním. Proto chceme najít společně s Vámi cestu, jak děti do školy 

vrátit a udržet výuku ve škole a ne hledat důvody, proč to třeba nejde.   

První dobrou zprávou je, že i jako úplná škola s malotřídním provozem na prvním stupni, můžeme celý první 

stupeň otevřít bez rotace, za dodržení homogenních skupin. To znamená, že se mohou dohromady učit žáci 

1., 2. a 3. ročníku   a   zvlášť 4. a 5. ročníku.  Nastavíme to tedy tak, aby se tyto dvě skupiny co nejméně 

potkávali. Uděláme proto malou úpravou rozvrhů s  jiným časem příchodu do školy. Žáci obou skupin  se 

také nesmí  potkat v jídelně a ve školní družině. Níže upřesním. Další podmínkou návratu dětí a žáků do 

škol je pravidelné neinvazivní antigenní testování- 2x týdně.  Toto bývá největší obavou rodičů, ale zcela 

zbytečně. Většinou máte představu, že to probíhá podobně jako klasické antigenní testování, kdy je výtěr 

prováděn hluboko z nosu a je velmi nepříjemný. Toho se bát Vaše děti nemusí. Neinvazivní antigenní 

testování je velmi šetrné k dětem a lehce ho zvládnou samy. Stačí vatovou tyčinkou lehce vytřít vnitřní okraj  

nosních dírek a vložit ji do připravené papírové obálky, kde dohlížející pedagog kápne roztok a chvíli se čeká 

na výsledek. V příloze posílám odkaz na instruktážní video. Opravdu si myslím, že  to žáci od prvního ročníku 

zvládnou sami. Budeme to dělat hravou formou a po několikátém testování jim to přijde snadné. U dětí ze 

školky se počítá s pomocí rodičů viz dále.  Tato zpráva není příliš stručná a omlouvám se za to, ale je potřeba 

spoustu věcí vysvětlit, abyste vše správně pochopili a nevznikly zbytečné nejasnosti. Vydržte prosím číst až 

do konce. Ve středu odpoledne mi přišlo 13 různých metodik s více než s 100 stranami textu, tak se Vám to 

pokusím to shrnout do tří stran.   

Další podmínkou návratu je, že žáci musí nosit roušku. Zde vzniká největší nevole ze strany rodičů a tu chápu 

nejvíce. Přesto při poslední prezenční výuce, která probíhala do konce února, žáci 1. až 3. ročníku dokázali 

toto pravidlo všichni úspěšně dodržovat. Někdy si dali roušku pod nos, jindy si ji třeba sundali úplně, když 

měli dostatečnou vzdálenost od ostatních. Ale celkově ji prostě používali a jen málokdy jsme je museli 

upozorňovat, aby si ji nasadili.  Věřím, že to tedy také zvládneme a nikomu hlavu neutrhneme, když udělá 



něco špatně. Pokud se stane, že žák svou roušku omylem zapomene doma, dáme mu náhradní, aby se 

nemusel vracet 😊.  

Děti  ve školce mít roušku nemusí. V manuálech je ještě mnoho dalších podmínek, které se týkají samotného 

provozu (zajištění desinfekce, větrání prostor, umývací režim, testování pracovníků, jiný provoz jídelny), ale 

tím Vás nebudu zatěžovat. Máme nakoupeny potřebné prostředky a většinu režimových opatření jsme 

zavedli již minulém období.  

Informace k  organizaci prezenční výuky v  Základní škole a Mateřské škole: 

 První skupina ( žáci 1.- 3 . ročník ) přijdou do školy mezi 7:15 - 7:25 tak, aby v 7:30 seděli každý ve 

své lavici ve své třídě  1. ročník u p. uč. Knéblové,  2. a 3. ročník u p. uč. Novákové . Do školy přijdou 

s nasazenou rouškou u vstupu do školy si vydesinfikují ruce, přezují se a vydají se přímo do své třídy. 

Tam se společně s paní učitelkou otestují. Upozorňuji, že žák s příznaky nemoci  ( teplota, kašel) 

nemůže být do školy vpuštěn. Po úspěšném negativním testu všech žáků se bude pokračovat ve 

výuce. V příloze posílám odkaz na letáček z ministerstva, jak bychom postupovali, pokud by byl 

některý z žáků pozitivní.  Budeme testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do třídy. 

Pokud dojde žák později nebo třeba až další den, bude ihned také otestován. Rozvrh upravíme 

v průběhu tak, aby žáci měli každý den 4 hodiny. Poté mohou využít školní družinu s paní 

vychovatelkou Bonczekovou a společně jít na oběd  a do školní jídelny, kde budou mít vyčleněný čas 

na oběd  od 11:30 do 12:00. Poté  možnost odpolední družiny do 16:00. Prosím  nahlaste třídním 

učitelkám, zda bude Vaše dítě družinu využívat a zda bude chodit na obědy.  

 

 Druhá skupina ( žáci 4. a 5. ročníku) budou do školy vstupovat mezi 7:30- 7:40 tak, aby seděli každý 

ve své třídě v 7:45. Zde se podobně jako první skupina společně v pondělí a ve čtvrtek otestují. Budou 

se učit také podle upraveného rozvrhu 4.- 5. hodin denně tak, aby mohli přijít na oběd mezi 12:00 - 

12:45. Bohužel žáci nemohou být v družině společně s první skupinou, a tak v případě zájmu můžeme 

nabídnout  „Hlídání žáků se zájmovou činností“,  kterou by zajištovaly paní asistentky do 15:00. 

Prosím také  zašlete  informace zda bude Vaše dítě chodit na oběd a využijete odpolední klub ( p. 

asistentce Smyčkové SMS na tel. 605587506, email: smyckova.helena@zsrohle). 

 

 Třídní učitelka,  paní Kronková bude do konce dubna v pracovní neschopnosti. Pokud bude moci, pomůže 

nám s výukou paní učitelka Vachutková. Stále nemůže probíhat klasická  výuka tělesné výchovy a zpěv 

v hodinách. Pokusíme se dětem vymyslet jiné aktivity a pokud počasí dovolí budeme více času trávit venku. 

Bohužel nebudeme moci letos uskutečnit plavání. Věříme, že už nenastanou další omezující opatření, 

abychom to poslední čtvrtletí ve škole společně zdárně dokončili. 
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 Omlouvám se, že jsem se v tomto dopise nevěnoval i více žákům druhého stupně, ale tam zatím žádné 

datum návratu k prezenční výuce plánováno není. Uvidíme během 14 dnů, jak se bude situace s 1. fází 

návratu dětí do škol vyvíjet. Snad se v květnu s žáky druhého stupně  konečně potkáme ve škole. Tento školní 

rok  jsou  už příliš dlouho na distanční výuce a moc bych jim přál, aby se to brzy změnilo.  

Na závěr informace k provozu mateřské školy.  

 Od pondělí 12.4. můžeme obnovit i provoz mateřské školy, ale s podobnými podmínkami, které jsem již 

uváděl výše. Zatím je povolena přítomnost pouze pro předškoláky a pro děti zaměstnanců složek důležitých 

k zachování  činnosti chodu státu ( viz nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.).  Paní učitelky již rodiče 

předškoláků telefonicky informovaly. Věřím, že většina z Vás využije tuto možnost dát dítě do školky. Paní 

učitelky se na děti moc těší a budou se jim v malém počtu moci intenzivněji věnovat. Hravou formou se 

budou předškoláci připravovat také na vstup do 1. třídy. Testování bude probíhat také dvakrát týdně, 

v pondělí a ve čtvrtek. Rodič s respirátorem může vstoupit do prostoru šatny, kde budou nachystány  lavice 

pro dvě děti a dva rodiče.  Paní učitelka Vám pomůže s provedením testu u dítěte. Pokud budete  moci, 

počkejte s dítětem cca 10 – 15 minut na výsledek. Dodržte prosím v den testování domluvený čas, aby se Vás 

najednou nesetkalo více než dva rodiče s dětmi najednou. V případě potřeby bychom zřídili ještě třetí 

testovací místo.  Opravdu se toho nemusíte bát, můžete si doma nacvičit s tyčinkou do ucha a udělat si doma 

zkušební výtěr z nosu dle instruktážního videa.  

Věřím, že se mám návrat dětí a žáků do škol povede bez větších problémů. Určitě jsem neodpověděl na 

všechny Vaše dotazy. Pokud budete mít jakékoli otázky či obavy, rád Vám na ně odpovím. Nebojte se napsat 

nebo zavolat v případě jakýchkoli nejasností. Pokud mi napíšete obecný dotaz do emailu,  můžu ho v 

odpovědích přeposlat i ostatním rodičům.  Přeji pohodové jarní dny. Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy  

 

Odkaz na instruktážní video k testování: 

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html?view=magazine 

Postup při pozitivním testu: 

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-prehled-navaznych-postup.html?view=magazine 
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