
Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí, 
okres Kutná Hora 
Bílé Podolí 67, 285 72 Bílé Podolí 
IČ: 75034638 
Tel.: 733 351 027 
e-mail: zspodoli@centrum.cz 
zastoupená: Mgr. Stanislava Šindelářová - ředitel 

 

Obnovení prezenční výuky  

Od 12. dubna 2021 je opět umožněna prezenční výuka žákům bez příznaků jakéhokoliv 

onemocnění. Osobní přítomnost žáků ve škole je však podmíněna: 

1. Dodržováním zavedených hygienických opatření 

2. Ochranou dýchacích cest min. respirátorem třídy FFP2 během celého pobytu 

v zařízení (Děti do 15 let mají výjimku, k ochraně dýchacích cest jim stačí min. 

chirurgická rouška.) 

3. Antigenním testováním ve škole 2x za týden – v našem případě vždy v pondělí a ve 

čtvrtek (V případě pozdějšího nástupu dítěte bude test proveden v den nástupu.) 

a. Testování se neprovádí u žáků, pokud prokazatelně prokáže, že 

 absolvoval izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň 

neuplynulo více ne 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním 

výsledkem, nebo 

 má vystavený certifikát MZ o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19 a zároveň uplynulo již nejméně 14 dní od druhé 

dávky. 

Pokud zákonný zástupce s nastavenými podmínkami nesouhlasí, oznámí škole a nebude 

své dítě do zařízení posílat. V takovém případě bude absence žákovi omluvena a 

pravidelně mu budou zasílány úkoly prostřednictvím systému Škola OnLine. Žák ale již 

nebude mít podporu online hodin. 

Průběh testování 

 Po příchodu do školy bude žák odeslán do tělocvičny (testovací místnosti), kde od 

dohlížejícího pedagogického pracovníka obdrží antigenní test. 

 Odběr vzorku z kraje nosu si podle návodu (instrukcí) provede žák sám (popřípadě 

zákonný zástupce nebo jím písemně určená třetí osoba). 

 Dle návodu umístí žák odběrovou tyčinku do otvoru v testovací sadě, dohlížející 

osoba nakape potřebný roztok a sadu uzavře. 

 Žák zůstává v testovací místnosti po dobu 15 minut, poté bude z testu odečten 

výsledek.  

o V případě negativního výsledku pokračuje testovaný žák na výuku. 

o V případě pozitivního výsledku je žák odeslán do izolace (kabinet TV), je 

kontaktován zákonný zástupce, který si neprodleně žáka vyzvedne. (Zákonný 

zástupce může předem písemně svolit k samostatnému odchodu žáka po 



zjištění pozitivního výsledku.) O návratu žáka do školy rozhodne výsledek 

následného PCR testu. 

Upozornění: V případě pozitivního výsledku alespoň 1 z žáků při druhém testování v daném 

týdnu (čtvrtek), jsou odesláni domů všichni žáci, se kterými byl pozitivně testovaný 

v předchozích dnech ve styku. Návrat celé skupiny se dále řídí výsledkem následného PCR 

testu pozitivně testovaného žáka. 

Nakládání s výsledky a ochrana osobních údajů 

V testovací den odesílá ředitelství školy anonymizované výsledky testování s vyjádřením 

množství pozitivní a negativních případně neprůkazných testů. Jméno testovaného žáka 

s pozitivním výsledkem odesílá ředitelství pouze Krajské hygienické stanici z důvodu zajištění 

kontrolního PCR testu.  V případě zachycení pozitivního výsledku při druhém testovacím dni, 

odesílá ředitelství jmenný seznam všech žáků, které s pozitivním žákem přišli během 

uplynulých dvou dní do styku. 

Zájmové vzdělávání a stravování 

Pro prezenčně vzdělávané žáky je k dispozici také školní družina v obvyklém rozsahu, taktéž 

je možné standardním způsobem využívat stravování ve školní jídelně. 

Hodnocení tělesné a hudební výchovy 

Dle aktuálních pokynů MŠMT bude i v tomto pololetí probíhat hodnocení předmětů tělesná 

výchova a hudební výchova, i přes stále trvající zákaz sportovních aktivit a zpěvu. Žáci budou 

hodnoceni na základě zapojování do sportovních a hudebních výzev, které byly součástí 

distanční výuky a budou pokračovat i nadále. 

 


