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Informace pro zákonné zástupce – třída v karanténě 

JAK POSTUPOVAT  (aktualizace 21. 11. 2021) 

Vážení rodiče, milí žáci. 
Od úterý 9. 11. 2021 se výuky (prezenční) neúčastnili žáci 9. B třídy. Situace se může opakovat častěji, a to v kterékoliv třídě. 
Zde je malý návod, jak v této situaci postupovat. 
 
KARANTÉNA TŘÍDY - zahájení: 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS) 

• oznámí škole Covid pozitivního žáka 

• nařizuje karanténu třídy 

• kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy 

• vypisuje žádanky na testování žáků 
ŠKOLA 

• oznamuje hromadnou zprávou v Edupage rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény 

• zajistí distanční výuku pro třídu v karanténě 

• průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech 

• zajistí podporu uzdravenému žákovi při návratu do školy 
RODIČ 

• potvrdí přečtení zprávy v Edupage 

• navštíví s žákem odběrné místo pro testování na pokyn KHS nebo bez testu vyčká do konce delšího rozmezí karanteny  
 
 

DALŠÍ INFORMACE ke karanteně: 
Jestliže se ve třídě žáci dostanou do kontaktu se spolužákem pozitivně testovaným na covid-19: 

• KHS stanoví, které dny se budou trasovat. Podle toho jsou/nejsou (očkovaní žáci; žáci, co prodělali nemoc covid-19) ti, co nebyli ve škole, 
uvaleni do karantény.  

• V případě spojených hodin s jinou třídou (např. hodiny tělesné výchovy nebo jazyků) mohou jít do karantény i žáci jiných tříd. 

• Sourozenci žáků ze třídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje. Čeká se na 1. testování sourozence v 
karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec. 
  

VÝUKA TŘÍDY – změna organizace (v případě distanční výuky = více jak polovina žáků z třídy je doma) 
FORMA 

• studijní materiály, domácí příprava - prostřednictvím Edupage  

• online hodiny přes Google Meet 

• přenos materiálů ze školy k žákům domů (pouze individuálně a po domluvě) 

• vyučující v karanténě učí online z domova 
ROZVRH 

• upravený rozvrh třídy pro online hodiny 

• začátky a konce hodin odpovídají školnímu zvonění 
PŘEDMĚTY 

• I. stupeň: všechny kromě HV, VV, Čsp, TV  

• II. stupeň: všechny kromě HV, VV, Čsp, VZ, TV 
VÝUKA 

• distanční povinná 

 
ŽÁK, KTERÝ NENÍ V KARANTÉNĚ, ALE JEHO TŘÍDA ANO 
Pokud se žák nesetkal se spolužákem Covid pozitivním, protože např. chyběl ve škole nebo je očkovaný, může mu KHS karanténu 
nenařídit.  Co v tuto chvíli dělat a jak pro něj bude probíhat výuka? 
 
Varianta A 

• Žák zůstává doma a účastní se distanční/online výuky se svou třídou a vypracovává zaslané materiály. 

• Zákonný zástupce píše zprávu prostřednictvím Edupage třídnímu učiteli, že volí variantu výuky A. 
 Varianta B 

• Žák chodí do školy a účastní se výuky v nejblíže odpovídající třídě. 

• Zákonný zástupce píše zprávu prostřednictvím Edupage třídnímu učiteli, že volí variantu výuky B. 
  

 
 



 

KARANTÉNA TŘÍDY – ukončení – návrat dětí zpět do výuky: 
 
Příklad správného výpočtu návratu žáka zpět do výuky (dle KHS): 
 
Např. karanténa nařízena 11. 11. 2021 – tedy 14 dní do 25. 11. 2021 včetně,  
26. 11. 2021 bude moci žák bez příznaků a bez PCR TESTU zpět do výuky 
 
Varianty: 
DEN 0.   11. 11.   - den nařízení karanteny 
DEN 5. – 7.  16. 11. – 18. 11.  - nejbližší termín pro PCR TEST 
DEN 8.  19. 11.  - nejbližší možný den návratu žáka zpět do školy po zjištění negativního PCR TESTU 
DEN 8. – 14.  19. 11. – 25. 11. - další termíny pro PCR TEST, den následující po negativním výsledku návrat zpět 
DEN 15.  26. 11.  - návrat žáka zpět do výuky i bez PCR TESTU a bez příznaků nemoci 
 
 
POZOR v případě pozitivního PCR TESTU je žák doma v izolaci a termíny se pro daného žáka mění dle pokynů KHS! 
 

Konkrétně – data nařízení karanteny dle KHS: 

Celé třídy (vyjma některých žáků - očkovaní žáci; žáci, co prodělali nemoc covid-19; nebo  ti, co nebyli ve škole v den nařízení karanteny) 

 

Třída 9.B – od 3. 11. – celá třída, dále  od 8.11. - jen část třídy 

Třída 9. A – od 9. 11. celá třída 

Třída 8. A – od 11. nebo 12. 11. celá třída (+ 2 žáci z 8.B) 

Třída 6.A – od 10. a 11. 11. celá třída + jednotlivci z kroužku florbalu – 5. A, 7. A, 7. B, 8.A, 8. B (dle nařízení KHS) 

Třída 6.B – od 10. 11. – jen část – jednotlivci 

Třída 5. A – od 11. 11. celá třída (jeden žák už od 10.11.) 

Třída 1. B – od 11. 11. celá třída 

Třída 1. A, 2. A, 2. B – jen část – jednotlivci ze ŠD 

Ostatní třídy mají výuku ve škole 

MŠ – jen pro informaci – od 11. 11. 2021 - také větší počet dětí  

 

OŠETŘOVNÉ, STRAVA, ODKAZY na formuláře 
• Potvrzení o OČR vydává ošetřující lékař v případě jednotlivců. V případě uzavření celé školy/třídy vydává škola.  

Viz formulář. Kontaktujte kancelář školy školy tel. 582 388 120, nebo jana.burgetova@zsnezamyslice.cz . 

•  OČR platí pro děti do 10 let věku – viz informace na webu MPSV 

• Strava ve ŠJ je hromadně odhlášena vyhlášením karanteny. Pokud budete obědy odebírat (fyzicky se dostaví jiný člen rodiny, který 
není v karanteně), je nutné nahlásit vedoucí ŠJ 582 388 340 nebo jidelna@zsnezamyslice.cz – jedná se o možnost, kdy se dítě učí 
distančně – má nárok na stravu. Stejně tak přihlašovat v případě návratu žáků zpět po karanteně. 

• Další Informace na webu KHS – ohledně potvrzení dospělých 

• Kompletní informace na COVID portálu MŠMT 

Sledujte web školy a zprávy v EDUPAGE. Věřím, že se nám podaří toto období překonat bez dlouhodobějšího zásahu do výuky. Přesto 
budeme rádi za aktuální informace ohledně absence a návratu dětí zpět do výuky, abychom mohli výuku lépe organizovat. Děkuji. 

Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd
mailto:jana.burgetova@zsnezamyslice.cz
https://www.mpsv.cz/web/cz/klasicke-osetrovne
mailto:jidelna@zsnezamyslice.cz
https://www.khsolc.cz/dulezita-sdeleni/dulezita-sdeleni/info-potvrzeni-karantena
https://www.edu.cz/tag/covid%e2%80%9119/

