
Pokyny k zahájení  výuky od 12. dubna 2021 

 

Od pondělí 12. dubna 2021 se rotačně vracejí do školy žáci 1. stupně.  

 

V týdnu 12. – 16. dubna třídy 1.A + 1.B + 2.A + 3.A 

V týdnu 19. – 23. dubna třídy 4.A + 4.B + 5.A + 5.B. 

Vstup do školy: 

 

- žáci budou přicházet do školy (i odcházet ze školy) hlavním vchodem z ul. Komenského 

- žáci budou pro přezouvání používat svoje skříňky v žákovských šatnách 

- při příchodu do vestibulu školy budou žáci preventivně testováni na přítomnost viru 

SARS-CoV-19 (pondělí a čtvrtek). U tohoto testu mohou být přítomni zákonní zástupci 

žáků (nutný respirátor). Jedná se o neinvazivní Ag testy (stěr z přední části nosu). 

- testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 

izolaci (karanténu) a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu 

s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena. Pokud 

nebude doložena, žák se účastní testování. 

- pokud žák nebude testován, není možné, aby se prezenční výuky ve škole účastnil 

 

Organizace prezenční výuky: 

 

- vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu 

- výuka začíná od 7.50 hod. 

- vyučování bude probíhat v kmenových třídách (až na výjimky se nebudou stěhovat) 

- žáci budou mít po celou dobu přítomnosti ve škole chirurgickou roušku.  Tělesné 

aktivity a zpěv ve vnitřních prostorách školy není dovolen, proto budou některé aktivity 

směřovány do venkovních prostor (dle počasí) 

- v průběhu hodin a přestávek se bude pravidelně větrat dle doporučení MZ a MŠMT 

- pokud se žák nebude prezenční výuky účastnit (např. zákonný zástupce odmítne 

zařazení dítěte do testování), škola nemá povinnost zajistit tomuto žákovi distanční 

způsob vzdělávání 

 

Školní družina: 

 

- ŠD bude pracovat v běžném provozu od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

- každá třída bude mít své oddělení školní družiny (žáci z paralelních tříd se nemíchají) 

 
 

Školní jídelna: 
 

- žáci jednotlivých tříd budou mít v jídelně vymezený prostor 

 

Žáci 2. stupně se i nadále vzdělávají distančním způsobem. 

 

 

 

Vedení školy 


