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Informace pro zákonné zástupce 

 

Vážení zákonní zástupci, podle dostupných informací začíná prezenční výuka (osobní přítomnost žáků) 

v naší škole v pondělí 12.4.2021. 

V příloze Vám zasílám:  

• Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví týkající se ochrany veřejného zdraví (týká se dětí) 

• Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – týká se účasti žáků na prezenční výuce 

• Manuál k testování žáků 

• Informaci k stravování 

 

Další informace testování žáků: 

• Testování bude probíhat 2x týdně, a to vždy v pondělí a čtvrtek 

• 1. stupeň (1.a, 3.A, 4.A, 3.B, IV.B, V.B,) a celá základní škola speciální bude testovaná každé pondělí 

a čtvrtek. Škola se pro Vás a žáky otevře už v 7,35 hod. Testování proběhne každé pondělí a čtvrtek 

na chodbě v přízemí naproti dílen a ve školní jídelně (ráno Vás budou čekat učitelky + AP). Na Vaši 

žádost můžete být přítomni testování – můžete jej svému dítěti provést – nutný u Vás respirátor + 

gumové rukavice. Testování proběhne v 7,50 hod.. Pokud se opozdíte nebo žák přijde později než 

v 7,50 bude test proveden po hromadném testování. Pokud Vaše dítě přijde až v úterý nebo ve 

středu bude testované a ve čtvrtek také. Pokud by bylo Vaše dítě v pondělí testováno pozitivně musí 

odejít domů. Negativně testované děti zůstávají ve škole a učí se. 

Pokud bude dítě pozitivní ve čtvrtek jde okamžitě domů a s ním i celá jeho třída. Děti této třídy 

jsou doma a čekají na provedení PCR testu dotyčného žáka a pokyny KHS. 

 

• 2. stupeň (6.B, 7.B, 8.B, 9.B, 6.A (celá 5. + 6. roč.), 7.A, 8.A, 9.A) bude testovaná každé pondělí a 

čtvrtek. Škola se pro žáky otevře už v 7,50 hod. Testování proběhne každé pondělí a čtvrtek 

v kmenových třídách. Všichni žáci se musí dostavit do třídy nejpozději v 8,00 hod. Testování 

proběhne hromadně ve třídách od 8, 05 hod. Pokud Vaše dítě přijde až v úterý nebo ve středu bude 

testované a ve čtvrtek také.  

Pokud by bylo Vaše dítě v pondělí testováno pozitivně musí odejít domů. Negativně testované děti 

zůstávají ve škole a učí se. 

Pokud bude dítě pozitivní ve čtvrtek jde okamžitě domů a s ním i celá jeho třída. Děti této třídy 

jsou doma a čekají na provedení PCR testu dotyčného žáka a pokyny KHS. 

 

Pokud se dítěti nepodaří udělat test (odmítání, jiné důvody) nemůže se dítě zúčastnit výuky a musí být 

odesláno domů. 



 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, je příspěvkovou organizací 

zřizovanou Moravskoslezským krajem 

   

Pokud z jakéhokoliv důvodu odmítáte testovaní, bude Vaše dítě doma – nemá nárok na distanční výuku. 

Po domluvě s vyučujícím mohou být zasílány DÚ a poskytnuty individuální konzultace. Pokud se tak 

rozhodnete kontaktujte ředitelku školy na e-mailu: reditelka@zs-uhaldy.cz já se s Vámi spojím telefonicky 

nebo online na odkazu: https://meet.jit.si/konzultacerodice (v pátek 9.4. od 17 hod.). 

 

• Žádám Vás, abyste zejména rodiče, kteří ráno doprovází svoje děti, abyste vyčkali před školou na 

výsledek testu (tak do 8,15 hod) a v případě pozitivního testu si dítě hned odvedli domů. 

• Zároveň Vás vyzývám, abyste děti s rýmou, kašlem, horečkou, a dalšími příznaky respiračního 

onemocnění neposílali do školy 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Sděluji Vám, že v současné situaci testování žáků nemůžeme zajišťovat provoz ŠD.  

Provoz ranní družiny bude v týdnu od 12.4. do 16.4. přerušen. 

Odpolední družina bude zajištěna pouze pro žáky 1.A a 3.A – jedná se o žáky jedné třídy. Docházející žáci 

do těchto oddělení nebudou mít zajištěnou odpolední družinu a po skončení vyučování musí jít domů.  

Žáci navštěvující oddělení paní Rusnokové Pavly a Evy Hurtíkové nebudou mít zajištěnu odpolední 

družinu. 

Naší snahou bude zprovoznění ŠD co nejdříve za dodržení homogenní skupiny. Jedná se o to, že v případě 

pozitivního žáka – půjde do karantény nejen jeho třída, ale i žáci z oddělení ŠD. 

 

Školní stravování zajištěno prostřednictvím AP 

 

Všem zákonným zástupcům bych chtěla sdělit, že všichni zaměstnanci udělají všechno proto, abychom to i 

s Vaší pomoci zvládli a zajistili dětem bezpečné prostředí.  

 

Moc Vám děkuji za vstřícnost, trpělivost. Pokud budete mít dotazy kontakty jsou výše. 

Buďte v kontaktu i s třídními učiteli. 

 

Přeji hodně zdraví   za všechny zaměstnance Mgr. Jařabáčová Dana, řed. školy 
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