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ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ OD 10. 5. 2021 PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ 

 

Vážení zákonní zástupci, 

 

z důvodu zajištění požadavků MŠMT a MZ k zahájení prezenční výuky pro 2. stupeň ZŠ 

od 10. 5. 2021 je nutné změnit organizaci vzdělávání takto: 

 

Žáci 2. stupně ZŠ jsou rozděleni do dvou skupin následovně: 

 

PREZENČNÍ VÝUKA VE ŠKOLE 

10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 

DISTANČNÍ VÝUKA DOMA 

10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 

VI. A VII. A 

VI. B VII. B 

VIII. A IX. A 

U žáků bude probíhat režim tzv. rotační výuky – týden ve škole, týden doma. 

 

Vstup do budovy školy a organizace testování 

Žáci budou vstupovat do budovy školy hlavním vchodem. 

Žáci budou mít při vstupu do budovy školy zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou a ihned 

po vstupu si vydezinfikují ruce. Následně se v šatně přezují, odloží si oblečení a půjdou do své 

třídy. 

Výuka bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd (vyjma hudební a tělesné výchovy – tyto 

předměty nahradí jiný obsah vzdělávání, výuka Tv bude probíhat dle počasí venku).  

Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci povinně chirurgické roušky (vybavte prosím 

své děti dostatečným počtem roušek na celý den pobytu ve škole).  

 

Organizace testování žáků ve třídách 

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. V případě, že 

zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte, pokračuje žák v distančním způsobu 

vzdělávání dle instrukcí třídního učitele (nebude probíhat online výuka, pouze bude 

žákům zadáno učivo). O této skutečnosti musí zákonný zástupce informovat třídního 

učitele. Absence žáka bude vykazována jako omluvená. V době prezenční výuky žáka, 

nemá zákonný zástupce nárok na výplatu „ošetřovného“, ale i nadále trvá ve dnech, kdy 

je nařízena distanční výuka.  

V případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit s testováním svého dítěte ve škole, je možnost 

nechat své dítě otestovat na certifikovaném odběrovém místě a vyžádat si potvrzení o výsledku, 

které není starší 48 hod. Výsledek negativního testu je nutné předložit ihned po příchodu dítěte 

do školy pedagogickému pracovníkovi.  

Testování žáků bude probíhat ve třídě pod dohledem pedagogického pracovníka, popř. 

zákonného zástupce žáka každé pondělí a čtvrtek.  

Žák se bude testovat sám na základě instrukcí pověřeného pedagogického pracovníka, popř. za 

asistence zákonného zástupce. Testy, které škola obdržela od MŠMT jsou „vytírací z krajní 

části nosu“ od firmy SINGCLEAN. 
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Postup po zjištění pozitivního testu, najdete v přiloženém schématu – Přehled návazných 

postupů po testování žáků.  

Pobyt ve škole bude umožněn pouze žákům s negativním výsledkem testu. 

Testování se neprovádí u žáků, kteří v minulém období onemocnění prokazatelně prodělali 

a tuto skutečnost zákonný zástupce škole prokáže v listinné nebo elektronické podobě. 

Ochranná lhůta, kdy není nutné žáka testovat je 90 dnů. Doba se započítává od prvního PCR 

testu s pozitivním výsledkem. 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

Školní jídelna bude od 10. 5. 2021 zajišťovat přípravu oběda pro žáky na prezenční výuce. Žáci, 

kteří budou toho času na distanční výuce mají možnost si odebrat oběd do jídlonosiče 

a vyzvednout si ho v určený čas. Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, 

s výjimkou doby konzumace stravy.  

Rozpis výdeje stravy pro žáky bude stanoven individuálně pro každou třídu. Ve školní jídelně 

bude přítomna vždy pouze jedna třída. Objednání oběda pro své dítě si zajistí zákonný zástupce 

u vedoucí školní jídelny na tel. 417 872 124 nejpozději do pondělí 8.00 hod.  

 

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy posílali pouze zdravé děti bez jakýchkoliv 

příznaků nemoci! Chronická onemocnění žáka je nutné třídnímu učiteli doložit 

lékařským potvrzením.  

 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

 

Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy 

elektronicky podepsáno 
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