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Distanční a prezenční výuka včetně testování od 19. - 23. 4. 2021 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,  

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

k provozu škol od 12. 4. 2021 ze dne 6. dubna 2021 je od 12. dubna 2021 nařízena kombinace prezenční  

a distanční výuky žáků na ZŠ. V týdnu od 19. - 23. 4. 2021 bude organizace na naší škole probíhat 

takto: 

 

Prezenční výuka: 
-  prezenční výuka bude realizována ve 3., 4., 5. ročníku (konkrétně 3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B), 

- prezenční výuku vede třídní učitelka včetně přítomnosti asistentů, učitelů AJ a INF, 

- každý den je výuka stanovena na dle aktuálně platného rozvrhu hodin bez výuky TV a HV 

(venkovní výuka i pobyt školní družiny venku je doporučen). 

 

Distanční výuka: 

- distanční výuka bude realizována ve v 1. a 2. ročníku (konkrétně třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B), 

- distanční výuka bude realizována na celém druhém stupni (probíhá on-line i off-line výuka dle 

rozvrhu v Teams kalendáři). 

 

Testování žáků: 

- povinné testování žáků v prezenční výuce bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek  

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

učitelem 

- testování bude probíhat v prostorách školní družiny a třídě 7.B vždy s třídní učitelkou, asistentem 

pedagoga, vychovatelkou školní družiny a p. uč. Sochůrkovou v patřičné třídě, 

- sraz žáků bude v testovací dny vždy 7:45 před školou - na níže uvedených místech, 

- výsledky testování si značí třídní učitel a v případě pozitivity žáka se postupuje dle Mimořádného 

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

 

Třída Čas a místo vyzvednutí dětí v testovací dny: Místo testování: 

3.A 7:45; boční vchod u schodů; p. uč. Zapletalová Oddělení 1 – p. vych. Grňová 

3.B 7:45; chodník „u borovic“; p. uč. Sedláčková Oddělení 2 – p. vych. Bradová 

4.B 7:45; vchod u družiny; p. uč. Kunčíková Oddělení 4 – p. vych. Indráková 

5.A 7:45; vchod u jídelny; p. uč. Pavlasová Oddělení 3 – p. vych. Jemelková 

5.B 7:45; u kontejnerů před školou; p. uč. Hánová Třída 7.B – p. uč. Sochůrková 

 

Zdravotní a hygienická opatření:  

- ochrana dýchacích cest žáků během pobytu ve škole patřičným respirátorem, zdravotnickou 

obličejovou maskou (chirurgickou rouškou) nebo nanorouškou (prosíme rodiče o zajištění 

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

- dodržování základních hygienických pravidel – 3R. 

 

Stravování: 

- zajišťuje v rámci výuky třídní učitelka ve školní jídelně s dohledem vychovatelek, při dodržení 

aktuálních epidemiologických opatření, 
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- bude probíhat dle následujícího harmonogramu: 

  

 

 

 

 

 

 

* v případě potřeby p. vych. Bradová, p. uč. Sochůrková 

 

Školní družina: 

- v pondělí 19. 4. 2021 NEBUDE z důvodu začátku testování ranní školní družina, 

- provoz školní družiny je zajištěn v homogenních skupinách (shodných se třídami) s jednou paní 

vychovatelkou, a to v čase od 6:00 do 7:50 a odpoledne do 16:00, 

- školní družina probíhá ve stejných třídách jako prezenční výuka, 

- vyzvedávání dětí ze školní družiny bude probíhat přes vrátnici v hlavním vchodě od 12:00  

do 16:00 hodin. 

 

 

  

 

 

 

Třída Vychovatelky: Oběd ve školní jídelně: 

3.A p. vych. Grňová, TU 11:45; pravá strana 

3.B p. vych. Jemelková, TU 11:45; levá strana 

4.B p. vych. Indráková, TU 12:15; pravá strana 

5.A p. uč. Pavlasová * 12:00; levá strana 

5.B p. uč. Hánová * 12:00; pravá strana 
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