
Prezenční výuka žáků 1.stupně od 12.04.2021 

Od pondělí 12.04.2021 se vrací žáci 1.st. k prezenční výuce ve speciálním režimu „rotace 

tříd“. Jde o pravidelné střídání prezenční a distanční výuky celých tříd v lichých a sudých 

týdnech dle následujícího rozpisu: 

Prezenční výuka 

- lichý týden (od 12.4.): pavilon – I.A, I.B, III.A, III.B     náměstí – IV.A, V.B, V.C 

 

- sudý týden (od 19.4.): pavilon – PT, II.A, II.B, II.C     náměstí – IV.B, V.A 

 

V týdnu, kdy žáci nemají prezenční výuku, budou vyučováni distančně (podobně jako dosud). 

Může ale dojít ke změnám začátků hodin. O takové změně budou žáci  informováni svými tř. 

učiteli prostřednictvím Teams. 

Každé pondělí a čtvrtek budou žáci  na prezenční výuce testováni (viz informace o testování).  

OBĚDY 

Žák má možnost stravovat se ve školní jídelně v týdnu, kdy bude prezenčně vzděláván. 

V týdnu distanční výuky není možné odebírat oběd. 

Žákům, kteří byli na obědy již dříve přihlášeni, bude oběd na daný týden automaticky 

přihlášen. Pokud obědy nechcete, je nutné telefonicky (mailem) obědy odhlásit u vedoucí šk. 

jídelny do pondělí 12.4. do 7.00 hod. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Ranní provoz není  v současné době realizovatelný. 

Odpolední provoz bude od skončení vyučování do 16.30 hod. Je zachována homogenita třídy 

- jedna třída = jedno oddělení.  Další informace budou zveřejněny následně.  

PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA 

Na provoz škol se i nadále vztahují manuály  a metodiky MŠMT a MZ. Je nutné dodržovat 

přísná protiepidemická pravidla, z nichž uvádíme ta zásadní: 

●   Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory dle platných norem. 

●  Žáci mají povinnost nosit  chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole a v ŠD. (Je 

zapotřebí více roušek - aspoň dvě na dopoledne a dvě na odpoledne v ŠD + 2 sáčky – na čisté 

a použité roušky.) 

●  Je zachovávána homogenita tříd, oddělení, skupin. 

●  Je omezen  kontakt mezi žáky jednotlivých tříd. 

●  Příchody a odchody žáků jsou organizovány tak, aby se minimalizovaly kontakty  mezi žáky 

z různých tříd.  

●  Dodržují se rozestupy mezi třídami. 

●  Dbá se na zvýšenou hygienu rukou. 



●  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.  

● Ve třídách i v oddělení ŠD se pravidelně větrá - v délce 5 minut o přestávce a jednou 

uprostřed každé vyučovací hodiny. 

●  Během dne může  být realizován i pobyt venku. Je proto důležité, aby žáci byli vhodně 

oblečeni  - více vrstev oblečení, pláštěnky, vhodná obuv…  

 

Další informace: 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole s ohledem na vzdělávací potřeby 

žáka (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen 

zákonný zástupce žáka. 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranné prostředky nosu a úst  po celou dobu 

pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa 

učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit u učitele ochranným štítem, pokud 

je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Jinak ochranný štít není považován 

za dostatečnou ochranu. 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen 

v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem 

třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány 

(např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby 

zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

Další, podrobnější informace (nástupy, konec vyučování…) budou následovat během 

víkendu. 

Děkujeme za pochopení  a respektování výše uvedených pravidel. Důležité je, že už se naše 

děti mohou opět učit  ve škole. Snažme se, aby tomu tak bylo i nadále. 

 

8.04.2021         J.Svobodová, z.ř. 

  

   

 

   


