
Od pondělí 12. 4. 2021 začíná pro všechny žáky 1. stupně prezenční výuka. 

Výuka bude každodenní, bez rotací, dle běžného rozvrhu s mírnými úpravami začátků a konců hodin. 

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, ročníky se neslučují. 

Po celou dobu výuky bude probíhat časté větrání tříd a zvýšený úklid společných prostor.  

V případě vhodného počasí bude výuka probíhat také ve venkovních prostorách školy. 

Dle současných vládních nařízení je nošení roušky povinné i při pobytu venku. 

Výuka hudební a tělesné výchovy bude probíhat s mírnými omezeními. 

Provoz ranní i odpolední družiny je v obvyklých časech. ŠD bude pouze pro žáky 1. – 3. ročníku 

a pro žáky dojíždějící – důvod homogenita skupin. Ostatním bude vrácena úplata. Žádám rodiče, 

aby informovali třídní učitelky, zda budou žáci navštěvovat ŠD. 

Žáci budou do školy i ze školy odcházet v různých časech, aby byl zajištěn co nejmenší vzájemný 

kontakt mezi žáky. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstupovat. 

Příchody do školy: (Prosíme o přesné dodržování těchto časů!) 

1. ročník   7:30 

2. ročník   7:40 

3. ročník   7:50 

4. ročník   7:55 

5. ročník   8:00 

Vstup do školy je umožněn žákům pouze s chirurgickou rouškou nebo respirátorem, rodičům pouze 

s respirátorem. 

Výuka ve škole je podmíněna podstoupením antigenního testování dvakrát týdně.  

Při nedodržení těchto podmínek se žák neúčastní prezenční výuky a bude se částečně vzdělávat 

distančně (předání učiva 1x týdně, možnost individuální konzultace) Absence bude evidována jako 

omluvená. Účast na individuální konzultaci není podmíněna antigenním testem. Ochrana úst 

chirurgickou rouškou je povinná. Rodiče nemají nárok na ošetřovné. 

Po vstupu do školy je nutné použít dezinfekci rukou a odebrat se na určené místo k testování. Žáci 1. 

– 3. roč. se můžou testovat za pomoci zák. zástupců nebo osob jimi pověřených (nutný písemný 

souhlas). 

Testování  

• probíhá v určených prostorách školy 

• žáci se testují formou samoodběru za přítomnosti pedagogického dohledu a za nezbytných 

hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.)  

• testuje se neinvazivními antigenními testy 2 x týdně (pondělí, čtvrtek), nebo neinvazivním 

PCR testem 1 x týdně (čtvrtek) - plánujeme 

• nepřítomný žák si provede test pod dohledem pověřené osoby hned po příchodu do školy 

• žáci navštěvující ranní ŠD se testují při příchodu do ŠD 



• testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19,  a zároveň 
neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu – nutno doložit lékařské 
potvrzení 

• testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního 
POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší než 48 hodin 

• v případě pozitivního testu bude kontaktován zák. zástupce a bude informován o dalším 
postupu 

 

Výuka náboženství bude probíhat v úterý a ve středu v homogenních skupinách, bližší informace 

poskytnou tř. uč. 

 

Příchody na obědy: 

 PO ÚT ST ČT PÁ 

1. roč. 11:30 11:15 11:30 11:45 11:15 

2. roč. 12:20 11:45 12:10 12:00 11:30 

3. roč. 13:10 11:30 12:25 11:30 12:40 

4. roč. 12:55 12:20 12:40 12:20 12:20 

5. roč. 12:40 12:40 13:00 12:40 12:50 

 

Přeji nám všem, abychom tuto situaci společnými silami co nejlépe zvládli. 

                                                                                                                            Kateřina Malíková 


