
Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
 

                DŮLEŽITÉ INFORMACE k     návratu žáků do ZŠ – 12.4.2021  

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA:
V pondělí 12.dubna se do škol vrací žáci 1. stupně - zatím rotačně. 

12. 4. tedy nastoupí žáci 1.A, 2. a 3.třídy. Ve třídách 1.B, 4. a 5.třída bude tento týden distanční a online
výuka. 
SRAZ ŽÁKŮ před vyučováním:
1.A – 7,40 hod. na náměstí 2.tř. – 7,35 hod. u školy 3.tř. – 7,50 hod. u školy

19.4. nastoupí do školy 1.B, 4. a 5.třída a distanční výuku budou mít 1.A, 2. a 3. třída.
SRAZ ŽÁKŮ před vyučováním:
1.B – 7,40 hod. na náměstí 4.tř. – 7,35 hod. u školy 5.tř. – 7,50 hod. u školy

Žáci musí mít zdravotní roušku nebo respirátor. Kdo nemá, škola mu roušky zajistí. Oslovte učitele nebo
ředitelku školy.

ROZVRHY žákům v pátek pošlou třídní učitelé, budou také ke stažení na webových stránkách školy.

Testování  – bude vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy, ve třídách (rozestupy, zvýšená
hygienická  opatření).  U  testování  žáků  1.  –  3.třídy  může  být  zákonný  zástupce  nebo  pověřená  osoba
(testování bude probíhat v jiné místnosti, mimo ostatní žáky).

Jak to bude probíhat? Informace pro žáky:
o Vydezinfikuješ si ruce.  
o Sedneš si ke stolu. Paní učitelka nebo pan učitel všem rozdá testy a vysvětlí postup testování.  
o Rozbalíš si test a vatovou tyčinkou si 5x otočíš v každé nosní dírce.  
o Tyčinku prostrčíš do otvoru na testu, učitel ti test zakape roztokem, tyčinkou otočíš tam a zpět, zavřeš

test a čekáš.
o Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš paní učitelce nebo panu učiteli.  
o Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce. 
o Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u 

spolužáků).
o Pozitivní výsledek = počkáš na rodiče a jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem. 

V případě pozitivního testu 
V     pondělí   –  žák odchází  do izolace a čeká na zákonného zástupce nebo pověřenou osobu.  Ostatní  žáci
s negativním testem pokračují na výuku.
Pozitivně  testovaný  žák  dostane  potvrzení,  že  byl  pozitivně  testován.  Zákonný  zástupce  telefonicky
kontaktuje  lékaře  dítěte  a  domluví  se  na  registraci  na  PCR test.  Žák  se  vrací  do  školy  po  předložení
negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné karantény – lékař mu vystaví potvrzení, které předloží
ředitelce školy. 
Ve čtvrtek – v případě pozitivně testovaného žáka, všichni žáci odcházejí domů a čekají na výsledek RT-
PCR testu pozitivně testovaného žáka. Je-li PCR test pozitivní – celá třída jde do karantény. Je-li negativní –
celá třída jde do školy.
 

Školní družina bude mít běžný provoz. Ranní i odpolední družina pro všechna oddělení bude 
v budově družiny (MÚ má omezený provoz, budova je těžko přístupná, většinou uzamčená). V pondělí a ve
čtvrtek budou žáci v ranní družině testování – ve škole pak již ne. 
Žáci musí mít také v družině zdravotní roušku nebo respirátor (po obědě si vymění roušku za novou).  Při
přivádění nebo odvádění dětí zůstane doprovod před budovou. Domlouváte se pomocí videotelefonu nebo
telefonicky.
Omlouváme se, ale ranní družina nebude otevřena pro žáky 3.třídy, učebna slouží jako izolace po testování.
Odpolední družina pro 3.třídu otevřena bude. Nejsme také schopni zajistit družinu pro žáky 5.třídy (ranní ani
odpolední). Omlouváme se.



Obědy ve školní jídelně - přihlášené obědy budou mít automaticky vždy žáci tříd, které budou prezenčně ve
škole. Žáci na distanční online výuce budou mít obědy automaticky odhlášené. Oběd si žáci na distanční
výuce mohou také přihlásit - musí si ho odnést do 11 hodin v jídlonosiči bočním vchodem (proti vstupu do
MŠ).

Hygienická opatření
Ve všech střediscích naší  školy budou platit  zvýšená hygienická opatření.  Prosím, seznamte se s nimi a
respektujte  je,  situace  není  ani  pro  nás  zaměstnance  školy  nijak  snadná.  Ve  všech  budovách  zajistíme
dostatek  dezinfekčních  i  čisticích  prostředků,  budeme  ve  zvýšené  míře  dbát  na  úklid,  hygienu  a
dezinfikování prostor. Případně žákům poskytneme jednorázovou zdravotní roušku.  

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že dítě přijde do školy jen tehdy, když bude zcela zdravé
(nebude mít žádné příznaky onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37°C, netrpí ztrátou čichu…) a
nesetkalo se s člověkem, který je nakažen virovým onemocněním. V případě, že se u dítěte tyto příznaky
projeví,  bude dítě umístěno do izolované místnosti  a zákonný zástupce ihned kontaktován. Dítě si  musí
vyzvednout co nejdříve. 

V případě, že je dítě alergik nebo je chronicky nemocné a tyto příznaky se u něj projevují běžně,
musí donést potvrzení od lékaře. Ušetříte si zbytečné potíže a čas.

V případě výskytu onemocnění covid – 19 škola neprodleně informuje zákonné zástupce, zřizovatele
i žáky o situaci a o následné organizaci školní docházky.
Provoz školy:
Mimo žáků a zaměstnanců školy nevstupuje do budovy žádná další osoba. 
-  V případě,  že potřebujete mluvit  s pedagogy,  p.  hospodářkou nebo p.  ředitelkou,  domluvíte si  předem
telefonicky schůzku. 
- V případě,  že vyzvedáváte dítě,  použijete zvonek s videotelefonem na hlavních dveřích školní  budovy,
domluvíte se a dítě si převezmete před školní budovou. 
- Doprovod, který dítě přivádí na vyučování nebo odvádí po vyučování, nevchází do budovy. Čeká u zadního
vchodu školy. 
ROUŠKY  (jednorázové  zdravotní  roušky,  respirátory  nebo nano roušky) jsou povinné  po celou dobu
přítomnosti žáků, včetně družiny a jídelny. Roušku si mohou děti sundat jen při jídle, pití a krátce při
testování.  
Každý  žák  musí  mít  v aktovce  jednu  náhradní  nepoužitou  zdravotní  roušku  v igelitovém  sáčku.  Sáček
přelepte izolepou, označte jménem. Děti mohou mít svůj dezinfekční gel na ruce. 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
I  zde  jsou  zajištěna  zvýšená  hygienická  opatření,  dezinfekce  rukou  před  jídlem.  Není  umožněn
samoobslužný výdej – vše zajistí paní kuchařky nebo pedagogický dozor (nápoje, polévky, příbory…). 
POZOR – zákaz vstupu cizích osob. Obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančně a pro nemocné
(nárok  1.den  nemoci  dítěte)  se  budou  vyzvedávat  skleněnými  dveřmi  proti  hlavnímu  vstupu  do
mateřské školy.

          Děkuji za pochopení a vstřícné jednání.                                   
                                                                                  Lenka Matoušovská, ředitelka školy

…………………………………………………………………………………………………..
NÁVRATKA ŠKOLE:

JMÉNO DÍTĚTE ___________________________________ TŘÍDA_____________

KONTAKT na osobu,  která v případě,  že mě nezastihnete,  bude na telefonu a dítě s příznaky virového
onemocnění co nejrychleji vyzvedne ze školy:

JMÉNO: _______________________________________ TEL.Č. ______________________________       

 
                             PODPIS  ZÁK. ZÁSTUPCE: _____________________________________________
                                                                                               


