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ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol
Informace pro rodiče
Rotační výuka
Od 3. 5. je obnovena prezenční výuka v 6. – 9. ročnících rotační formou.
V sudý týden (tj. v týdnu od 3. 5.) budou mít prezenční výuku třídy:
1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 3. C, 5. A, 5. B, 5. C
6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B
V lichý týden (tj. v týdnu od 10. 5.) budou mít prezenční výuku třídy:
1. B., 1. C, 2. C, 3. B, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D
7. A, 7. B, 7. D, 7. E, 9. A, 9. B
Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který bude zveřejněn na webu školy a který také obdržíte od
třídních učitelů mailem.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak
neprolínají). Jednotlivé třídy budou po celou dobu prezenční výuky v jedné učebně (s výjimkou výuky těch
předmětů, kde se třída dělí na dvě poloviny).
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Je zakázán zpěv a nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku pro ty žáky, kterým je povolena osobní
přítomnost na vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti
ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 
I nadále platí zachování veškerých přísných hygienických pravidel včetně povinnosti nošení ochranných
prostředků dýchacích cest.
Příchod žáků do školy
Na základě doporučení MŠMT bude organizován příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo
ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Z toho důvodu budou jednotlivé třídy přicházet do školy v určených
časech.
Žáky před školou vyzvedává vyučující, který v dané třídě vyučuje první hodinu. Žáci sami nevstupují do
budovy školy.
Lichý týden
1. A
2. C
3. D

7:40 – hřiště u staré budovy
7:50 – boční vchod do staré budovy
8:00 – boční vchod do staré budovy

1. C
3. B

7:45 – u vstupu do knihovny
7:55 – hřiště u staré budovy

7. A
4. A
7. E
4. C
9. B

7:40 – přední vchod do nové budovy
7:45 – přední vchod do nové budovy
7:50 – přední vchod do nové budovy
7:55 – přední vchod do nové budovy
8:00 – přední vchod do nové budovy

7. B
7. D
4. B
9. A
4. D

7:40 – zadní vchod do nové budovy
7:45 – zadní vchod do nové budovy
7:50 – zadní vchod do nové budovy
7:55 – zadní vchod do nové budovy
8:00 – zadní vchod do nové budovy

3. A
2. A
6. A

7:40 – hřiště u staré budovy
7:50 – boční vchod do staré budovy
7:40 – přední vchod do nové budovy

2. B
1. A
6. B

7:45 – u vstupu do knihovny
7:55 – hřiště u staré budovy
7:40 – zadní vchod do nové budovy

3. C
8. A
5. B

7:45 – přední vchod do nové budovy
7:50 – přední vchod do nové budovy
7:55 – přední vchod do nové budovy

6. C
5. A
8. B
5. C

7:45 – zadní vchod do nové budovy
7:50 – zadní vchod do nové budovy
7:55 – zadní vchod do nové budovy
8:00 – zadní vchod do nové budovy

Sudý týden

1

Provoz školy od 3. 5. 2021
ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol
Informace pro rodiče
Pokud třída nezačíná v daný den první hodinou, ale má výuku až od 8:55, vyzvedává žáky před školou
vyučující v 8:50.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a
mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu
svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
Testování žáků – obecné zásady
Testování stanovených skupin žáků bude probíhat s na základě mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví. U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna
účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem
individuální konzultace. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále
zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako
omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle
zákona.
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována.
Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák
pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Testování bude probíhat
-

pro žáky prvního stupně v pondělí,
pro žáky 6. – 8. ročníků v pondělí a ve čtvrtek,
pro žáky 9. ročníků v pondělí a ve středu

první vyučovací hodinu tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V
případě testování žáků 1. - 3. ročníků je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce
či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí
souhlasit).
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Doložením je myšleno potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické
podobě, atp. Testování se také neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování
izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit shora uvedeným způsobem. Pokud ji škole nedoloží, tak se
účastní testování dle harmonogramu školy.
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho
přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Pokud žák či student nebude přítomen na testování
na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby
bezprostředně po svém příchodu.
Testování žáků – průběh
Testování bude probíhat v učebně. Mezi jednotlivými testovanými musí být rozestup 1,5 metru a zároveň musí
mít každý testovaný místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).
V případě testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře
zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň
musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných
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v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a
dodržuje všechna hygienická opatření.
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační
místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
Pokud se objeví pozitivní test u žáka při pondělním testování, pozitivně testovaný žák je izolován/jde domů,
zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce. Pokud se objeví pozitivní test žáka při čtvrtečním testování, jde domů
celá třída a čeká se na potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného žáka.
V případě pozitivního testu škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může
být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu,
jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné
použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu
Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný
žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o
pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického
lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a
vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční
výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení
o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo
praktického lékařství pro děti a dorost.
Adaptační období
První týden návratu žáků do školy k rotační prezenční výuce považujeme za adaptační období. Žáci i učitelé
mohou vnímat zvýšený tlak na to, aby se zameškaná látka probrala co nejdříve. V prvních dnech návratu žáků do
školy by ale tento tlak měl ustoupit procesu postupné adaptace.
Jídelna
Žáci, kteří mají v daný týden prezenční výuku, mají obědy automaticky přihlášené. V případě absence
nebo plánovaného neodebrání oběda je třeba oběd včas odhlásit.
Sudý týden
Třída
Skupina

Příchod do jídelny
11:50

Odchod z jídelny
12:10

1. A
2. A
2. B
3. A
3. C
5. A

11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20

12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40

5. B
5. C
6. A
6. B
6. C
8. A

12:25
12:30
13:20
13:25
13:30
13:35

12:45
12:50
13:40
13:45
13:50
13:55

8. B

13:40

14:00

Jiný čas oběda

ČT 12:35 – 12:55
ČT 12:40 – 13:00
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Lichý týden
Třída

Příchod do jídelny

Odchod z jídelny

1. B
1. C
2. C
3. B
3. D
4. A

11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20

12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40

4. B
4. C
4. D
7. A
7. B
7. D

12:25
12:30
12:35
13:20
13:25
13:30

12:45
12:50
12:55
13:40
13:45
13:50

7. E
9. A
9. B

13:35
13:40
13:45

13:55
14:00
14:05

Jiný čas oběda

PÁ 12:40 – 13:00
ÚT 12:40 – 13:00
PÁ 12:45 – 13:05

Strávníci, kteří nemají prezenční výuku, mají obědy automaticky odhlášené. Tito strávníci (cizí strávníci a žáci,
kteří mají distanční výuku) si mohou vyzvednout oběd v době 11:15 – 11:45 a 14:00 – 14:15.
Školní družina
Ranní družina nebude v provozu.
Odpolední družina bude v provozu do 18:00.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. To znamená, že
žáci budou v odděleních školní družiny po třídách.
Školní klub
Školní klub bude v provozu pro přihlášené žáky.
Školní klub je otevřen od 12:35 do 17:00.
S ohledem na dodržení podmínky homogenity bude vždy jeden den určen pro docházku žáků jedné třídy do
školního klubu.
Den
Pondělí
Úterý
Středa

Třída – lichý týden
4. A
4. B
4. C

Čtvrtek

4. D

Třída – sudý týden
5. A
5. B
5. C
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