
 

 

Týdenní plán č. 20   10.1.2022 –  14.1.2022  
 

Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor ve společných prostorech, nutnost pravidelného 

větrání.   
 

Žáci musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátor ve společných prostorech.  

Upozorněte žáky, že již není možnost vyzvednout si roušku na vrátnici! 

 

Upozornění: 

1.Hlaste na vrátnici (kl.27) čas schůzky a jméno, pokud si zvete rodiče na jednání do školy. Schůzky 

s poradenským prac. zapisujte do týd. plánu. Rodiče nebudou vcházet do budovy bez domluvy.  

2.Respektujte ve školní družině čas od 13.30 do 14.30 hod na aktivity, které mohou probíhat i mimo 

areál školy. Děkuji 

3.Zadním vchodem někteří zaměstnanci pouštějí žáky do budovy. Pokud umožníte žákům vstup do 

budovy, zajistěte dohled do příchodu lektora kroužku nebo vyučujícího odpolední výuky! 

4.Pozor na testování žáků po příchodu z karantény – ZŘŠ Burová 

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:  

 s účinností od 3. 1. 2022 o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v 

pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den 

následující po tomto dni 

 od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se 

preventivní testování první vyučovací den v týdnu, 

 nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci  

 v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při 

výuce apod.)  

 Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to 

neumožňuje 
povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na zaměstnance dotčených škol a školských zařízení, kteří mají dokončené očkování 

nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci  

 tato změna se týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá plošné testování dětí a žáků 

Avizujeme, že dne 29. 12. 2021 bude vláda schvalovat další úpravy výše uvedeného s tím, že změny se budou týkat zejména 

důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron a 

také režimu testování zaměstnanců. 

Podle výsledků jednání vlády dne 29. 12. 2021 budou školám neprodleně zaslány finální informace. 
 

Pondělí  10.1.      
1.TESTOVÁNÍ - Testy a jmenný seznam si vyzvedněte u ZŘŠ Burové do 7.30 hod (vyuč.1.hod.) 

Žáci 2.stupně přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod 

dohledy od 7.30 hod. 

testování ve třídě v 7.40 hod. (testování s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek 

na  testování si žáci přinesou), výuka začíná v 8 hod podle platného rozvrhu hodin.  

Testování na 1.stupni proběhne s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek na, výuka začíná 

po ukončení testování.   
Na testování budou třídy 1.stupně ve třídě v 7.50 hod! 
TESTOVÁNÍ před zahájením výuky – žáci z ranní družiny se budou testovat při příchodu do družiny. 

V ranní družině s testováním pomůže AP Tulejová 

 

Ostatní žáci se budou testovat s vyučujícím ve třídě. Rozestupy min 1,5 m.  

Po testování doručit záznam ZŘŠ Burové po 1.vyuč.hod., pozitivní nahlásit ihned ŘŠ.  

Kbelík s použitými testy dejte po testování na chodbu (sbírá p.Tydlačková), nejpozději 8.15 hod. 

Žáci, kteří přicházejí po 8.hod se testují ve ŠJ se správními zaměstnanci. 

V ostatních dnech testování ve ŠJ od 7.40 hod. – školní asistent Záruba, správní zaměstnanci (pro žáky, kteří 

nebyli v pondělí nebo ve čtvrtek ve škole). Netestovaní žáci se musí v následujících dnech hlásit – 

kontrolují TU, nerespektování tohoto opatření může být hodnoceno výchovným opatřením (DTU) 



Pozitivní výsledek testu – zákonný zástupce si odvede žáka domů nebo žák do izolační místnosti (učebna 

VV, dohled AP Špacírová.), volat rodiče, dezinfekce učebny 

 

Pokud  se  dítě  nebo  žák  screeningovému  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, 

ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  

zdravotnictví  (zvýšené použití  ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole a školském 

zařízení, zákaz některých aktivit atd.). 

2. Divadlo loutek – Dášeňka – 8.45h – 4.ABC, Bakončíková, Šmajstrlová, Rokytová, AP Tulejová, 60 Kč 

3. Ovoce BOVYS – p. Čapková 

4. 9.B – TU Pokludová v učebně VV, 8.A – TU Mikulenková v 7.A, mix 6.a 7.tř. – TU A. Burová v 7.B 

 

      

Úterý  11.1. 

 

 

Středa 12.1. 

1.Plavání ve školním roce 2021/22, VSS, 8.9. – 26.1.2022, pro dohled výjimka po domluvě s KHS 

   3.A - Žemborská, 3.B –                         , 8 až 8.45 hod. (bude doplněno) 

   3.C - Rajmonová, 2.A – Valníčková, 8.45 – 9.30 hod. 

 

 

 

 

 


