
PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021 
 

Milí žáci, vážení rodiče, 

 

Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna prezenční výuka na ZŠ  -pro 1. stupeň v týdenních rotacích celých 

tříd. 

V pondělí 12. 4.  nastoupí do školy k prezenční výuce tito žáci – 1., 2. a 5. ročníku. 

V pondělí 19. 4.  nastoupí do školy k prezenční výuce tito žáci  - 3. a 4. ročníku. 

Takto budou třídy rotovat na prezenční a distanční výuce. 

 

Školní jídelna: 

Žáci na prezenční výuce jsou ke školnímu stravování automaticky přihlášeni.  

Pokud bude mít o stravování zájem i žák na distanční výuce, musí se přihlásit u vedoucího školní jídelny. 

Obědy pro tyto žáky budou vydávány pouze do předem připravených jídlonosičů. 

 

Školní družina:  

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky na prezenční výuce. Žáci budou ŠD navštěvovat v neměnných 

skupinách dle tříd. 

 1. a 2. ročník – do 15:30 hod. 

 3. – 5. ročník – do 15:00 hod. 

 

Podmínky: 

 Podmínkou pro prezenční výuku je testování žáků 2x/týdně v pondělí a ve čtvrtek. 

 Nošení pouze chirurgických roušek nebo respirátoru v celé budově školy. 

 Desinfekce u vstupu do školy. 

 Dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole. 

 Rozestupy 2m. 

 

Průběh testování: 

1. Testování bude probíhat v tělocvičně ZŠ. 

2. Vstup do tělocvičny bočními dveřmi. 

3. Testování bude probíhat od 7:00 do 7:15 hod.  
(DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS PŘÍCHODU, 15 MIN TRVÁ VYHODNOCENÍ TESTU!!!) 

4. Každá třída bude mít své stanoviště pro testování. 

5. Žák se testuje sám, je umožněna asistence zákonného zástupce nebo osoby, která je pověřena 

zákonným zástupcem. 

6. Na výsledek testu žáci čekají v tělocvičně. 

7. Pokud bude test pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si dítě vyzvedl. Zákonný 

zástupce následně kontaktuje praktického lékaře. 

8. Pokud žák nebude přítomný na začátku vyučování (při testování)  a dostaví se později, provede si 

test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

 

Konzultace ve škole: 

1. Individuální konzultace (jeden na jednoho) 

2. Skupinové konzultace pro žáky 2. stupně, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem nebo pro žáky    

9. tříd v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. 

 

 

Děkujeme za dodržování hygienických pravidel.     Vedení školy 


