
 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA.  

 

Tato informace se týká 2. stupně naší ZŠ.  

U 1. stupně je pouze jediná změna, která se týká frekvence testování. 1. stupeň se bude testovat pouze 1x 

v týdnu a to v pondělí. V Týdnu od 3. 5. chodí do školy prezenčně 3. a 4. třída. 

 

• Rotačním způsobem se vrací druhý stupeň.  

• V naší ZŠ půjdou od 3. 5. 2021 do školy 7. a 8. třída 

1) Sraz u školy v 7: 15 hod. 

2) 7. třída sraz u bočního vchodu do školy (pingpongové stoly) 

3) 8. třída sraz před školou (hlavní vchod) 

4) Do školy půjdou třídy společně se svými třídními učiteli 

• 6. a 9. třída zůstává na distanční výuce (do školy se vrátí v týdnu od 10. 5.) 

• Rozvrh 

1) Výuka bude probíhat podle rozvrhu 

2) V pondělí 1. hodinu bude ve svých třídách třídní učitel (7. třída – p. uč. Melounová a 8. třída 

– p. uč. Nováková)  

3) Tv možný ve venkovních prostorách 

4) Hv bez zpěvu.  

• Žáci musí mít při výuce roušku, nebo respirátor – alespoň dvě na den 

• Testování 

1) Žáci 1. stupně pouze 1 x v týdnu (pondělí) 

2) Žáci 2. stupně 2x v týdnu. Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek 

• Obědy 

1) 7. třída - 11:00 hod. 

2) 8. třída – 11:20 hod. 

3) 3. třída – 11:40 hod. 

4) 4. třída – 12:00 hod 

Další informace: 

Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána v případech: 
 

• žák má pozitivní výsledek testování. 
 

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří: 

• doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

• nebo negativního výsledku POC antigenního testu viru SARS-CoV-2 provedeného na odběrovém 
místě (toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin) 

• absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo 
více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tato skutečnost musí být doložena 
potvrzením odběrového místa, či praktického lékaře). 
 

 
  
 


