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Distanční a prezenční výuka stupně včetně testování od 17. - 21. 5. 2021 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,  

s ohledem na Manuál, Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Informaci 

k provozu škol od 17. 5. 2021 ze dne 3. května 2021 je od 17. května 2021 nařízena kombinace prezenční  

a distanční výuky žáků 2. stupně na ZŠ. V týdnu od 17. - 21. 5. 2021 bude organizace výuky na naší škole 

probíhat takto: 

 

Prezenční výuka: 

- prezenční výuka celého prvního stupně (1. a 2. ročník pouze 4. vyučovací hodiny denně) 

- prezenční výuka v 6. a 7. ročníku (konkrétně třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B), testování 2x týdně  

(vždy pondělí a čtvrtek dle níže uvedeného schématu); 

- výuka dle platného rozvrhu včetně odpolední výuky, bez nultých hodin; 

- hodiny TV, HV i ostatních předmětů výchovného charakteru je doporučeno využít např. pro 

pohybové aktivity, popř. pro procvičování a upevňování učiva MA, ČJ, AJ. O využití těchto 

hodin rozhodují příslušní vyučující po dohodě s vedením školy. 

 

Distanční výuka: 

- distanční výuka bude realizována v 8., 9. ročníku (konkrétně 8.A, 8.B, 9.A, 9.B). Distanční výuka 

probíhá on-line i off-line dle rozvrhu v Teams kalendáři jako doposud. 

 

Testování žáků: 

- povinné testování žáků 2. stupně v prezenční výuce bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek dle 

níže uvedeného schématu ve svých kmenových třídách vždy s aktuálním vyučujícím během 1. 

vyučovací hodiny; 

- povinné testování žáků 1. stupně v prezenční výuce bude probíhat vždy v pondělí ve své třídě se 

svým třídním učitelem během 1. vyučovací hodiny; 

- žáci, kteří se jej nezúčastní, budou otestováni při nejbližší prezenční návštěvě školy třídním 

učitelem v součinnosti se sekretariátem školy; 

- výsledky testování si značí aktuální vyučující a v případě pozitivity žáka se postupuje dle 

Mimořádného opatření MZ, č.j.:14592/2021-2/MIN/KAN ze 6. 4. 2021; 

 

Třída Testování zajistí v pondělí – 8:00 hod.: Místo testování: 

6.A p. uč. Sekera (p. uč. Školoudík) Třída 6.A 

6.B p. uč. Dočkalová Třída 6.B 

7.A p. uč. Kavková Třída 7.A 

7.B p. uč. Hlobilová Třída 7.B 

 

Třída Testování zajistí ve čtvrtek – 8:00 hod.: Místo testování: 

6.A p. uč. Čecháková Třída 6.A 

6.B p. uč. Dočkalová Třída 6.B 

7.A p. uč. Opatrný Třída 7.A 

7.B p. uč. Hlobilová Třída 7.B 
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Zdravotní a hygienická opatření:  

- pro ochranu dýchacích cest žáků během pobytu ve škole je povinný dle nařízení Vlády ČR 

respirátor, zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo nanorouška (prosíme rodiče 

o zajištění dostatečného počtu pro výuku i školní družinu – ideálně 2ks na den), 

- dodržování základních hygienických pravidel – 3R. 

 

Stravování: 

- dle běžného režimu po ukončení výuky nebo tréninku; 

 

Školní družina: 

- družina probíhá dle normálního režimu v prostorách k tomuto určených; 

- vyzvedávání i předávání dětí dle normálního režimu v prostorech školní družiny.  

(zrušena vrátnice) 
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