
Informace k nástupu do školy, 1. skupina (1., 4. ročník) 

V pondělí 11.4. se do ZŠ Citonice vrací všichni žáci (nerotujeme).  

Vyučování bude probíhat podle rozvrhu, který jsme používali před 

distanční výukou. 

Žáci budou stále rozdělení do dvou homogenních skupin, nesmí se 

mísit, proto přichází do školy v dny testování přes kulturní dům 

(hlavním vchodem), ostatní dny hlavním vchodem školy. 

 

Testování: Testování bude probíhat antigenními testy Singclean. 

Testování se účastní pouze zdravé děti bez příznaků jakéhokoliv  

onemocnění (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, nevolnost, 

zvracení, bolest břicha, průjem, ztráta čichu a chuti, bolest v krku, 

bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy).  

Pokud se žák neúčastní testování, nebude k němu nucen, nebude mu 

umožněn vstup do školy. Absence bude omluvená, škola ale nemá 

povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání a nevzniká nárok na 

ošetřovné. 

Výjimky z testování: 

1. Prodělané onemocnění Covid 19, jestliže od pozitivního testu 

neuplynulo více než 90 dní. 

2. Doložený negativní výsledek RT – PCR testu nebo negativního 

antigenního testu provedeného na odběrovém místě, které 

nejsou starší 48 hodin. 

Žákům 1. -  3. ročníku je umožněna přítomnost zákonného zástupce 

při testování.   

Testování všech žáků (pokud nemají výjimku), bude probíhat 

v pondělí a čtvrtek ( případně první den po nástupu do školy) ve třech 

časech v prostorách Kulturního domu. Je důležité, aby děti přicházely 

do školy v dané časy. 



7:00 Přichází do školy děti přihlášené do ranní družiny. Nezvoní na 

školu, čekají na příchod dohlížející osoby před budovou školy. 

Odchází s ní do prostor Kulturního domu, kde proběhne testování. 

V případě negativního výsledku je dohlížející osoba odvádí do družiny, 

v případě pozitivního výsledku odchází do izolační místnosti a poté se 

zákonným zástupcem domů. 

7:25 Přichází do školy děti, kterým začíná vyučování v 7:45. Dohlížející 

osoba děti vyzvedne před školou a odvádí je do předsálí Kulturního 

domu, kde proběhne testování. V případě negativního výsledku je 

dohlížející osoba odvádí do školy, v případě pozitivního výsledku, 

odchází do izolační místnosti a poté se zákonným zástupcem domů. 

8:10 Přichází žáci 1. ročníku ve čtvrtek, zazvoní na školu, čekají na 

příchod pověřené osoby. Dohlížející osoba děti vyzvedne před školou 

a odvádí je do předsálí Kulturního domu, kde proběhne testování. 

V případě negativního výsledku je dohlížející osoba odvádí do třídy, 

v případě pozitivního výsledku odchází do izolační místnosti a poté se 

zákonným zástupcem domů. 

 

Výsledky testování: V případě pozitivity se postupuje podle pokynů 

MŠMT, viz příloha (Testujeme, aby ve škole bylo bezpečno). 

 

Dezinfekce – děti se dezinfikují před vstupem do kulturního domu, 

poté znovu po provedení testu.  

Dále bude prováděna pravidelná dezinfekce povrchů ve škole a 

třídách. 

 

 

 



- Podle doporučení MŠMT budeme co nejvíce času trávit s dětmi 

venku mimo budovu školy. Tělesná výchova stále formou 

vycházek, hudební výchova beze zpěvu. 

Obědy: Na obědy odcházíme ve 12:20. Děti, které obědy nemají, 

chodí domů po vyučování. Odpolední vyučování probíhá podle 

rozvrhu.  

Družina funguje pro přihlášené děti bez omezení. Třídy se stále nesmí 

mísit. 

 

 


