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INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021 

OBECNÉ INFORMACE 

 Od 12. 4. 2021 je povolena přítomnost žáků 1. stupně základních škol, a to způsobem tzv. 

rotační výuky, tzn. polovina tříd se jeden týden vzdělává prezenčně, další týden distančně a 

druh polovina tříd opačně.  

Je rovněž povolena osobní přítomnost ve školních družinách a školních klubech žákům, 

kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle mimořádného opatření, a to za podmínky, že 

v oddělení nebo skupině jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky. 

Homogenita tříd a skupin je povinná. 

 V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 se prezenčně vzdělávají třídy: 1. ABC, 3. B, 4. AB, 5. A. 

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (2. ABC, 3. A, 4. C, 5. BC), se povinně 

vzdělávají distančním způsobem.  

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. se třídy střídají (prezenčně 2. ABC, 3. A, 4. C, 5. BC), distančně 

1. ABC, 3. B, 4. AB, 5. A.   

 Vyučování probíhá vzhledem k distanční výuce dalších tříd a povinnému testování žáků 2x 

týdně do odvolání v těchto časových intervalech: 

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 

8:15 – 9:00 9:15 – 10:00 10:15– 11:00 11:15– 12:00 12:10– 12:55 13:05– 13:50 

 

Žák by měl být přítomen v dny testování (pondělí, čtvrtek) v 7:45 před budovou školy. 

Třídní učitelé si v tyto dny budou děti vyzvedávat před budovou školy (vchod z nábřeží). 

 Žáci při příchodu do ranní družiny vstupují vchodem z ulice Rokycanovy. Žáci přichází na 

výuku vchodem z nábřeží, stejně tak při odchodu ze školy. Zákonní zástupci 1. – 3. tříd, 

kteří chtějí být přítomni u testování svého dítěte, vstupují do budovy rovněž vchodem 

z nábřeží.  

 Žáci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou 

dobu pobytu ve škole. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček 

na odložení roušky.  

 Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky. 

Hodiny tělesné výchovy budou využívány k pobytu venku (procházky apod.). 

 Školní klub není v provozu z důvodu nemožnosti zachování homogenity skupiny. 
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 Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace 

stravy. 

 V provozu nebudou šatní skříňky. Žáci si bundy a obuv nosí do tříd. Je žádoucí, aby žáci 

měli dostatečné oblečení vzhledem k častému větrání tříd. 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a 

za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů 

zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, 

homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) zajistit u žáků a pedagogických pracovníků, kteří 

osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, realizaci testování neinvazivními 

antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.  

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost 

při vzdělávání, ledaže se žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování 

ve škole s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní 

výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost 

na vzdělávání. 

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 

vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

Více informací k testování v souboru COVID-19 testování žáků ve školách. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 Je poskytováno žákům strávníkům v prezenční i distanční výuce. 

 Žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mohou oběd konzumovat ve školní 

výdejně. Zde budou mít pro konzumaci vyčleněný oddělený prostor. 

 Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní 

jídelny vstupovat nemocná osoba. 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

 U vstupu do budovy školy, v každé třídě, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k 

dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  



 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 

dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití. 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 

opatření MZd. 

PÉČE O ŽÁKY ZAMĚSTNANCŮ IZS 

Od 12. 4. se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve 

školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou: 

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  

 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá, nebo  

 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

  zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

  příslušníci ozbrojených sil,  

  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení,  

 zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

Tito žáci se účastní distanční výuky své třídy, připojovat se budou z budovy školy (mohou 

použít své vybavení, uvítáme vlastní sluchátka). 

Pokud s některým z těchto vládních opatření zákonný zástupce nesouhlasí, nechť postupuje 

podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní., což znamená, že může proti tomuto 

mimořádnému opatření podat u ministra zdravotnictví rozklad (odvolání) a následně správní 

žalobu. 

Dle materiálů MŠMT ze dne 6. 4. 2021 zpracovala Mgr. Petra Šišková, ředitelka školy 
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