
Informace o provozu školy od 10. května 2021 

Od pondělí 10. května 2021 bude výuka na škole probíhat v režimu tzv. 

rotační výuky v rámci I. i II. stupně. 

 

I. stupeň: 

Od pondělí 10. května 2021 bude prezenční výuka probíhat podle platného rozvrhu v těchto 

třídách: I. A, I, B, I. C, III. A, III. B, III. C, IV. A, V. B. 

Třídy II. A, II. B, II. C, IV. B, IV. C, V. A, V. C se budou vyučovat v uvedeném týdnu distančně 

podle stejného rozvrhu jako doposud. 

V následujícím týdnu se skupiny tříd vymění.  

 

II. stupeň: 

V týdnu od 10. 5.  do 14. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka ve všech třídách 6. a 8. 

ročníku. Výuka bude každý den ukončena v 13:15 hodin.  

Distanční výuka dle připraveného rozvrhu bude probíhat ve všech třídách 7. a 9. ročníku.. 

 

V týdnu od 17. 5.  do 21. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka ve všech třídách 7. a 9. 

ročníku.  

Distanční výuka pak ve všech třídách 6. a 8. ročníku.  

Rozvrhy distanční výuky pro výše uvedené ročníky budou k dispozici na webu školy a poslány 

mailem žákům a zákonným zástupcům žáka. 

 

Upozornění! 

Testování 

Osobní přítomnost žáků v prezenční výuce je podmíněna negativním testem na přítomnost Covid – 

19. Všichni žáci II. stupně budou dle mimořádného opatření MZ otestováni 2x týdně (pondělí a 

čtvrtek) samoodběrovými neinvazivními (antigenními) testy, žáci I. stupně se testují pouze 1x, a to 

v pondělí, případně první den osobní přítomnosti dítěte ve škole. 

Průběh testování:  

Testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí, pro II. stupeň v pondělí a čtvrtek, případně 

při prvním příchodu dítěte do školy. K testování jsou určeny antigenní tety, u kterých se používá výtěr 

z přední části nosu. Děti na 1. stupni se budou testovat v jednotlivých kmenových třídách v průběhu 

první vyučovací hodiny za asistence třídního učitele a dalšího pedagogického pracovníka školy. Žáci 2. 

stupně budou testování v první vyučovací hodině učitelem odpovídajícího předmětu. O výsledcích 


