
Aktuální informace k provozu školy od 10. 5. 2021 
 

Vážení rodiče, 
v souladu s Mimořádným opatřením MZd ze dne 3. května 2021 (zde) a dokumentem vydaným MŠMT ČR 

„Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021“ (zde) bude provoz naší školy zajištěn 

následovně: 

Účast žáků na prezenční i distanční formě výuky je pro žáky povinná. 
 

a) 1. stupeň 

 v rámci „rotační“ výuky na 1. stupni bude probíhat prezenční a distanční forma výuky takto:
 
 

Týden Prezenční výuka Distanční výuka 

10.5. – 14.5.2021 1. B,C + 2. B + 4. A,B,C,D + 5. C,D 1. A + 2. A,C + 3. A,B,D + 5. A,B 

17.5. – 21.5.2021 1. A + 2. A,C + 3. A,B,D + 5. A,B 1. B,C + 2. B + 4. A,B,C,D + 5. C,D 

Třídy na prezenční a distanční výuce byly vybrány s ohledem na co nejlepší možné zachování fungování všech 
oddělení školní družiny a výuky v homogenních skupinách. 

 

 prezenční výuka žáků bude probíhat za dodržení homogenity skupin v kmenových učebnách podle platného 

rozvrhu, praktická výuka hudební výchovy bude nahrazena jinými aktivitami, sportovní činnosti se budou 

moci v rámci tělesné výchovy konat pouze za příznivého počasí ve venkovních prostorách 

 distanční výuka žáků bude probíhat s ohledem na možnosti žáků online dle rozvrhu v prostředí MS Teams, 

příp. offline pomocí výukových materiálů 

 v rámci možností bude nadále probíhat doučování žáků, reedukace a další aktivity zaměřené na žáky 

s podpůrným opatřením 

Organizace prezenční výuky 

 časový harmonogram 

Čas příchodu / vchod Vchod „A“ Vchod „B“ Vchod „C“ Vchod „D“ 

7:25 1. B + 3. A 1. C + 3. B 3. D + 4. C 2. A + 2. B 

7:35 5. A + 5. C, D 4. B + 5. B 2. C + 4. D 1. A + 4. A 

 
 třídní učitelky si vyzvedávají žáky dle časového harmonogramu u jednotlivých vchodů do školy, následuje 

odložení oděvu a obuvi v šatnách a přesun do prostoru určeného k povinnému testování žáků 

 následně proběhne samotestování žáků s vyhodnocením a bude se pokračovat zahájením prezenční 

výuky dle platného rozvrhu 

 žáci, nepřítomní během samotestování v pondělí, podstoupí testy v den nástupu do školy 

 v organizaci výuky anglického jazyka dojde ke změně tak, aby byla zachována podmínka homogenity tříd 

a skupin 

 po ukončení prezenční výuky odvedou třídní učitelky žáky do šaten, resp. stravující se žáky do školní 

jídelny a žáky docházející do školní družiny předají vychovatelkám 

 po celou dobu pobytu ve škole žáci důsledně dodržují přísná hygienická opatření 

 zákonným zástupcům žáků je vstup do vnitřních prostor školy zakázán s výjimkou vstupu za účelem 

pomoci s testováním žáků 

 

 
Organizace distanční výuky 

 rozvrh hodin jednotlivých tříd během distanční výuky je přístupný po přihlášení do systému Bakaláři 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-vysokych-skol-0433.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-105.pdf


 výukové materiály pro offline distanční výuku si žáci odnesou poslední den a opět přinesou první den 

prezenční výuky 

 
Žákům 1. stupně, jejichž rodiče jsou součástí kritické infrastruktury, bude umožněna v týdnu, kdy v jejich třídě 

probíhá distanční výuka, osobní přítomnost ve škole, včetně účasti na distanční výuce a stravování.(viz níže) 

b) 2. stupeň 

 v rámci „rotační“ výuky na 2. stupni bude probíhat prezenční a distanční forma výuky takto:
 
 

Týden Prezenční výuka Distanční výuka 

lichý 10.5. – 14.5.2021 6. A,B,C + 7. A,B,C,D 8. A,C,D + 9. A,B,C,D 

sudý 17.5. – 21.5.2021 8. A,C,D + 9. A,B,C,D 6. A,B,C + 7. A,B,C,D 

 
 prezenční výuka žáků bude probíhat za dodržení homogenity skupin v kmenových učebnách podle platného 

rozvrhu, praktická výuka hudební výchovy bude nahrazena jinými aktivitami, sportovní činnosti se budou 

moci v rámci tělesné výchovy konat pouze omezeně za příznivého počasí ve venkovních prostorách 

 distanční výuka žáků bude probíhat s ohledem na možnosti žáků online dle rozvrhu v prostředí MS Teams, 

příp. offline pomocí výukových materiálů 

 v rámci možností bude nadále probíhat doučování žáků, reedukace a další aktivity zaměřené na žáky 

s podpůrným opatřením 

Organizace prezenční výuky 

 časový harmonogram 

Čas příchodu Vchod „vlevo“ Vchod „vpravo“ 

7:35 6. C + 9. A 6. A + 8. D 

7:40 6. B, 7. D + 8. C 7. A + 9. B 

7:45 7. C + 8. A, 9. C 7. B + 9. D 

 
 v pondělí a ve čtvrtek si vyučující vyzvedávají žáky dle časového harmonogramu u jednotlivých vchodů 

do školy, následuje odložení oděvu a obuvi v šatnách a přesun do prostoru určeného k povinnému 

testování žáků 

 následně proběhne samotestování žáků s vyhodnocením a bude se pokračovat zahájením prezenční 

výuky dle platného rozvrhu 

 žáci, nepřítomní během samotestování v pondělí nebo ve čtvrtek, podstoupí testy v den nástupu do školy 

 v organizaci výuky vybraných předmětů, např. anglického jazyka, tělesné výchovy a dalších, dojde ke 

změně tak, aby byla zachována podmínka homogenity tříd a skupin 

 po ukončení prezenční výuky odvedou vyučující žáky do šaten, resp. stravující se žáky do školní jídelny 

dle časového harmonogramu 

 po celou dobu pobytu ve škole žáci důsledně dodržují přísná hygienická opatření 

Organizace distanční výuky 

 rozvrh hodin jednotlivých tříd během distanční výuky je přístupný po přihlášení do systému Bakaláři 

 výukové materiály pro offline distanční výuku si žáci odnesou poslední den a opět přinesou první den 

prezenční výuky 

 distanční výuka pro 6. – 9. ročník bude probíhat dle rozvrhu s využitím prostředí MS TEAMS 

 v rámci možností bude nadále probíhat doučování žáků, reedukace a další aktivity zaměřené na žáky 

s podpůrným opatřením 



c) Školní družina 

 Provoz školní družiny je umožněn pouze žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky při dodržení 
podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy prezenční výuky

 Provoz ranní družiny (od 6:00 do 7:45) bude probíhat v hlavní budově školy. Žáci budou umístěni ve 
svých kmenových třídách, bude jim zajištěna činnost a bude vykonáván dohled nad žáky

 V odpolední družině budou žáci rozděleni do oddělení opět po jednotlivých třídách s dodržením 
podmínky homogenity jednotlivých skupin

 
Žákům 1. stupně, jejichž rodiče jsou součástí kritické infrastruktury, bude umožněna v týdnu, kdy v jejich třídě 

probíhá distanční výuka, osobní přítomnost ve školní družině.(viz níže) 

Organizace činnosti školní družiny: 

 příchod do ranní družiny bude vchodem do hlavní budovy školy, kde proběhne Ag testování žáků (tito 
žáci již nemusí podstoupit test před vyučováním) a následně přesun do určené kmenové učebny

 odpolední družina bude probíhat již v odděleních ŠD v přístavbě a na budově „B“

 pověření pracovníci zajistí předání dítěte zákonnému zástupci

 zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy

 
d) Školní jídelna 

 stravování včetně výdeje obědů bude zajištěno v souladu s danými hygienickými předpisy a pravidly

 nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci školy, ve školní jídelně se však mohou stravovat pouze žáci 
prezenční výuky

 žáci vzděláváni distančně si mohou stravu vyzvednout pouze do jídlonosičů na rampě u vchodu do 
školní kuchyně (z boku objektu č. p. 139)

 platba za stravování v tomto měsíci proběhne bankovním převodem nebo v hotovosti
 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA (INKASO) 

 všichni žáci 2. stupně jsou automaticky přihlášeni od 10. 5. 2021 do konce měsíce května. Inkaso bude 
staženo 10. 5. 2021.

 pokud nebudou mít žáci zájem o stravování v době distanční výuky, je povinností rodičů a zákonných 
zástupců obědy sami odhlásit a to nejpozději do 10. 5. 2021 do 7:00 hod na www.e-strava.cz nebo 
telefonicky na č. 558 604 256, 558 604 255.

 
HOTOVOSTNÍ PLATBA  

Pátek 7. 5. 2021 6:30 - 9:00 hod 11:00 - 13:30 hod 
Pondělí 10. 5. 2021 

 
Organizace stravování: 

6:30 - 9:00 hod 11:00 - 13:30 hod 

 výdej obědů pro žáky prezenční výuky ve školní jídelně od 11:40 do 12:05 a od 12:35 do 14:00

 výdej obědů pro žáky „IZS“ ve školní jídelně od 12:10 do 12:30

 výdej obědů pro žáky distanční výuky na rampě u vchodu do školní kuchyně (z boku objektu č. p. 139) 
od 13:45 do 14:00

 
e) Informace pro rodiče, zaměstnance určených profesí 

 Dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci kritické infrastruktury a dalších určených profesí, a které jsou žáky 1. 
stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní 
osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

 Možnost využít ŠD je časovém intervalu 6:00 – 16:00 (příp. po domluvě) 

 Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

http://www.e-strava.cz/


o pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní 
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

o zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
o příslušníci ozbrojených sil, 
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

 
f) Informace k testování žáků 

 U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na 

testování s frekvencí 1x týdně pro žáky 1. stupně a 2x týdně pro žáky 2. stupně. 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, 

ledaže se výše uvedené kategorie žáků, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách 

s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále 

zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

 Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat 

jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob 

vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání 

týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci 

pedagogické intervence apod. 

 Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. 

Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák 

pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2provedený na 

odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v 

rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a 

karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto 

skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud tuto skutečnost není schopen škole doložit, pak se účastní 

testování dle harmonogramu školy. 

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 

aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 

 
Mgr. Martin Macháč 

ředitel školy 



https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
 

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf 
 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 
 

Příbalová informace antigenního testu 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
https://testovani.edu.cz/pro-rodice

