
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Informace k provozu školy od 3.5.2021 

 

3.5. – 7.5.2021 18. týden 

Distanční výuka (MS Teams): I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A, 6.-9. ročník 

Prezenční výuka ve škole: I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B 
 

Testování žáků prezenční výuky výše uvedených tříd bude probíhat (na základě 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví) na začátku vyučování v pondělí.  
 
Podle informací MŠMT ČR z 29.4.2021 se od 3.5.2021 antigenní test žáků 1. stupně 
ve školách provádí jedenkrát týdně s tím, že se test provede první den osobní 
přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po 
příchodu žáka do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování (pondělí) ve 
škole, testování se provede v den jeho příchodu. 
 
Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 
 

Testování žáků - pondělí 3.5.2021 
 
třída čas příchodu  místo testování   učebna ve škole TU 

žáků do školy 
(k testování) 

 

I. B 7:35 h  terasa a učebna ŠD  1/6   Mgr. D. Fojtíková 
 

II. B 7:40 h  terasa a učebna ŠD  1/5   Mgr. Z. Chvílová 
 

III. B 7:35 h  tělocvična školy  1/4   Mgr. A. Chrastinová 
 

IV. B 7:40 h  učebny 2/4 a 3/11  2/2   Mgr. B. Střelcová 
 

V. B 7:45 h  učebny 2/5 a 2/7  2/9   Mgr. A. Hrbáčková 
 
Ve dnech, kdy se nebudou žáci testovat (úterý, středa, čtvrtek, pátek) bude příchod 
žáků přímo do školy v čase 7:35 – 7:45 h. 
 
Od pondělí 12.4.2021 je v provozu školní jídelna a školní družina. 

 

Některé další důležité informace k testování žáků (v prezenční výuce) 
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po 
svém příchodu. 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.  
 
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 tzv. 
samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Pokud se 
dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na 
testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.  
 
 



 
 
 
V případě testování žáků 1.-3. ročníku ZŠ 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).  
Pro 1 žáka 1.-3. ročníku tedy 1 osoba (např. 1 zákonný zástupce). 
 
 

Naše škola obdržela pro testování testy Singclean. 

Instruktážní leták pro testy Singclean - testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz) 

Instruktážní video MŠMT ČR k testům Singclean - https://youtu.be/BmDnd140UH4 

Podrobné informace najdete na webových stránkách MŠMT ČR 
 

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz) 
 

 

 

Zlín 2.5.2021      Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy 
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