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Manuál pro nástup do ZŠ a MŠ v Osoblaze 

1. Děti budou chodit do školy postupně – průběžně. 

2. Testovat budeme po příchodu do školy v označené testovací místnosti. 

3. Zákonný zástupce má právo účastnit se (vypomáhat) testování svého dítěte 

4. Vyučující bude dětem samotestování demonstrovat  – bude dětem předvádět správný postup. 

5. Testování žáků a pedagogů je podmínkou nástupu do školy. 

6. Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. 

7. Testováni být nemusí ti žáci, kteří mají doklad o negativním  POC antigenním testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 

hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. 

8. Testováni nemusí být žáci, kteří již prodělali nemoc Covid 19 a od jejich vyléčení ještě neuběhlo 90 

dnů a prokážou tuto skutečnost zdravotnickým potvrzením. 

9. Rodiče dítěte, které se odmítne testovat, budou neprodleně informováni, aby si dítě vyzvedli ve 

škole. 

10. Rodiče dětí s pozitivním testem, budou neprodleně informováni, aby si dítě vyzvedli ve škole. 

Zároveň bude informována dětská lékařka. 

11. Děti v MŠ nejsou povinné nosit ochranu nosu a úst 

12. Žáci ZŠ jsou povinni nosit ve vnitřních prostorech školy minimálně originální chirurgickou roušku. 

13. Ve školní jídelně i ve školní družině budou zachovány homogenní (neměnné) skupiny 

14. První,  druhá, třetí a 1.S třídy budou chodit na obědy po 4. vyučovací hodině. 

15. Ostatní třídy budou chodit na oběd po 5. vyučovací hodině. 

16.  Pro děti pracovníků IZS a zaměstnanců naší školy, kteří se budou podílet na prezenční výuce, bude 

v době, kdy budou mít distanční výuku, v provozu ŠD. 

17. Klasický tělocvik a hudební výchovu stále nesmíme vyučovat – zajistíme jiné aktivity. V Tv venku, v Hv 

např. s Orffovými nástroji. 

18. Všechny informace o testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/ 

19. Dne 12. 4. nastoupí do školy děti 1. 3. a 5. třídy, děti ze tříd 1.S a 2.S a děti MŠ, které plní povinnou 

předškolní výuku. 

20. Samotestování bude probíhat i u dětí, které nastupují do MŠ.  Zde mohou spolupracovat zákonní 

zástupci také. 

 

Marian Hrabovský ředitel školy 
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