
Vážení rodiče, 

konečně nastává radostná chvíle pro p. učitelky, vychovatelky a asistentky, doufám, že i pro rodiče a 

pevně věřím i pro žáky, jelikož se na základě rozhodnutí MŠMT  od pondělí 17. 5. 2021  vrací 

VŠICHNI žáci 1. st. do škol. 

Organizace na ZŠ Hýskov od 17. 5. 2021: 

Výuka v ZŠ bude probíhat podle rozvrhu prezenční výuky, tzn. podle ŽK ze září 2020, drobné 

změny v rozvrhu žáci v pondělí obdrží od TU.  

Časy příchodů žáků do ZŠ:  7. 40 -  1. a 5. ročník 
                                             7. 45 -   4. A, 4. B 
                                             7. 50 -   2. a 3. ročník 

RŠD v provozu od 6.45 hod., OŠD do 16.30 hod., v pátek do 16 hod. 

 

Po vstupu žáka do školy a do školní jídelny  mu budou vydezinfikovány ruce přípravkem 

Anticovid, doporučeným MŠMT, KHS. V průběhu dne si žáci myjí ruce mýdlem a vodou.   

 
Každé pondělí si musí žáci  udělat AG test ve své učebně nebo v RŠD za dohledu vyučujícího. 

V  případě  1.- 3. roč.  je testování  možné v doprovodu ZZ a dohledu zaměstnankyně ZŠ, a to 

v altánku na  zahradě pod školou pouze v čase 7.40 – 8 hod. PCR testy budou pravděpodobně probíhat 

1x za 14 dnů (týká se pouze 4.B).  Žák, který v pondělí bude chybět, bude se testovat v den, kdy 

poprvé přijde do školy v tělocvičně mimo ostatní žáky. Více info k testování níže.* 

Ve školách již nemusí být dodržovány homogenní skupiny. Uvnitř budovy musí žáci nosit roušku, 

kterou sundávají  pouze při stravování . Venku, na vycházkách, přesunech do ŠJ a výuce v přírodě 

roušku mít žáci nemusí při dodržení odstupu 2 m. Hodiny HV budou probíhat, ale stále bez zpěvu, 

hod.TV pouze venku a bez roušek (žádám o vhodné sportovní oblečení a obuv).  

V případě, že ZZ nebude dávat své dítě do školy z důvodu nesouhlasu s nařízením MŠMT (testování, 

nošení roušek), bude si žák SÁM plnit úkoly podle zaslaných pokynů vyučujících. K přezkoušení nebo 

individuální konzultaci bude dítě pozváno vyučujícím max.1x týdně (max.45 min) v odpoledních 

hodinách.  

I nadále platí zákaz vstupu ZZ na dvorek a školní zahrádku a zákaz vstupu třetí osoby do školy. 

Domluvená jednání TU a ZZ budou probíhat v odpoledních hodinách v tělocvičně nebo na zahrádce 

pod školou. Vstup do školy pouze s respirátorem FFP2/KN95.Jednání musí být předem domluvené.  

Ve škole se nyní zaměříme  na  výuku, procvičování  a opakování učiva,  neboť i přes veškeré úsilí 

vyučujících a množství online hodin, prezenční výuku nelze ničím nahradit.  Také se budeme 

soustředit  na společné zážitky dětí  při mimoškolních aktivitách. 

Děkuji za pochopení, dodržování pokynů MŠMT a ZŠ Hýskov.  

S pozdravem 

Mgr. Lenka Štětková, řed.školy 

 

 



*V pondělí 17.5.2021 dochází k návratu všech žáků do škol, a proto zasíláme 
několik informací k testování žáků podle informací z MŠMT: 

V současné době se žáci naší školy testují antigenními testy zn. Lepu Medical a 

Singclean, kdy dochází k odběru vzorků vatovou tyčinkou z přední části nosu. Žáci 

jsou vždy před samotným testováním poučeni o bezpečnosti při samoodběru 

vzorků a popř. shlédnou instruktážní video..  

Škola do konce školního roku bude používat testování antigenními testy, které je  

již zaběhlé (žáci jej znají a zvládají). Škola nezaznamenala žádný problém s tímto 

odběrem ani ze strany žáků ani ze strany ZZ.                                                               

Pouze v jedné třídě naší školy jsou žáci testováni formou PCR testů, a to na základě 

iniciativy jednoho z rodičů žáka této třídy. Tento ZZ zajišťuje jak odvoz vzorků do 

akreditované laboratoře, tak i úhradu celkových nákladů tohoto PCR testování 

V případě, že by ZZ měl zájem o jiný druh ag. testů, než jakými škola v současné 

době disponuje, žák si tento test může k pondělnímu testování přinést. Musí však 

být uveden na seznamu testů schválených MZd. Další možností je individuální 

testování žáka PCR testem v některém z odběrových center, kdy žák při vstupu do 

školy odevzdá Potvrzení o provedeném PCR testu – ne starší, než 48 hodin. 

Dle zjištěných informací se budou v pondělí 17.5.2021 žáci testovat ag. testy od 

firmy Sejoy, které jsou ve stejném provedení a se stejným postupem jako testy 

Singclean, které již žáci používají. Testy hromadně distribuuje MŠMT, školy si je 

vyzvedávají v okresních městech.  

 
Info: www.zshyskov.cz. 

 


