
Informace o provozu školy od 17. května 2021 

 

Výuka 

Od pondělí 17. května 2021 se všichni žáci I. stupně vrací k běžné prezenční výuce podle 

platného rozvrhu hodin bez rotace.  

K běžnému režimu se vrací i školní družina.  

Ruší se povinnost homogenity skupin a oddělení. Ruší se také péče rodičů vybraných 

profesí, protože se všichni žáci I. stupně vrací do škol. 

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 
žákům a zákonným zástupcům žáka e-mailem. 

Povinnost používání ochrany dýchacích cest (chirurgická rouška nebo respirátor FFP2) 

nadále platí pro všechny vnitřní prostory areálu školy i po dobu školních aktivit mimo 

budovu u všech osob. 

Testování 

Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je negativní antigenní test. Žáci I. stupně se 

testují 1 krát týdně, a to vždy v pondělí, bezprostředně po příchodu do školy v 1. vyučovací 

hodině. V případě žáků II. stupně jsou testy prováděny 2 krát týdně, a to v pondělí a čtvrtek. 

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho 

příchodu. 

Testování antigenními testy se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid – 19 a 

neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT – PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost 

musí zákonní zástupci prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře 

v písemné či elektronické podobě).  

V případě, že se ve skupině testovaných dětí objeví pozitivní test v jiný než první den prezenční 

výuky v daném týdnu, všichni žáci dané třídy budou zařazeni do izolace, škola má povinnost 

tuto skutečnost hlásit na KHS, která dětem nařídí karanténu.   

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti, které jeví jakékoli příznaky respiračních 

onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti hlavy) nebo příznaky jiných onemocnění 

(zažívací potíže, bolesti břicha, ztráta chuti a čichu, bolesti svalů a kloubů a jiné). V případě 

nejasností se obraťte na svého lékaře. 

 


