
Pokyny k zahájení  výuky od 1. září 2021 

 

Od středy 1. září 2021 se vracejí do školy žáci všech ročníků.  

Vstup do školy: 

 

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

- po vstupu do školní budovy (ve vestibulu školy) použijí žáci na ruce připravenou dezinfekci 

- žáci budou pro přezouvání a převlékání používat svoje skříňky v žákovských šatnách 

 

Organizace výuky: 
 

- vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu 

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

- žáci, kteří nebudou otestováni na přítomnost COVID-19 budou mít po celou dobu své 

přítomnosti ve škole roušku 

- žáci, kteří nebudou otestováni, nemohou zpívat a účastnit se tělesné výchovy 

- žáci, kteří budou otestováni na přítomnost COVID-19 a výsledek testu bude negativní, nemusí 

mít ve třídě při výuce roušku, tato povinnost se vztahuje pouze na pohyb v ostatních 

prostorách školy (prosíme alespoň ještě jednu v sáčku na výměnu) 

- při výuce mimo školní budovu nemusí mít žáci roušky při dodržení vzdálenosti 1,5 m od sebe 

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

 

 

Testování žáků: 
 

- všichni žáci (mimo žáků 1. ročníku) budou samotestováni ve svých třídách ve dnech 1., 6. a 9. 

září. 

- testování proběhne pomocí antigenních testů 

- žáci 1. ročníku budou samotestováni ve dnech 2., 6. a 9. září (u testování 2. září mohou být 

přítomni zákonní zástupci žáků) 

- žáci mají možnost používat vlastní antigenní testy 

 

Školní družina: 
 

- ŠD bude pracovat v běžném provozu ráno: od 6.00  - 7.45 hod, odpoledne do 16.30 hod. 

- ŠK  ráno každý den (zdarma) v době 6.45 – 7.30 hod, mezi odpoledním vyučováním (út + čt) 

 

 

Školní jídelna: 
 

- žáci jednotlivých tříd budou mít v jídelně vymezený prostor 

 

Přítomnost osob ve školní budově: 
 

- přítomnost cizích osob je ve škole vyloučena 

- zákonní zástupci žáků budou do školní budovy vstupovat pouze v naléhavých případech 

- zákonní zástupci žáků 1. ročníku mohou být přítomni ve třídách při přivítání dne 1. září a při 

testování žáků dne 2. září, v dalších dnech platí předchozí bod 

- při vstupu do školní budovy použijí zákonní zástupci žáků dezinfekci rukou (ve vestibulu 

školy) a po celou dobu pohybu po škole budou mít ochranu dýchacích cest  
 

 

 

 

         Vedení školy 
 


