
Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 10. 5. 2021 

 

Vážení rodiče, milí žáci,  

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. 5. 2021 rozhodlo o zahájení výuky pro žáky 2. stupně 

od pondělí 10. 5. 2021 /rozvolnění se týká i našeho Jihočeského kraje/.  Z nařízení Ministerstva 

zdravotnictví ČR budou žáci 2. stupně povinně testováni 2x týdně. Z důvodu režimových opatření je 

povinná ochrana úst a nosu žáků /zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd pro 

všechny žáky ZŠ/.  Výuka žáků bude probíhat v týdenních rotacích celých tříd tj. střídání prezenční 

výuky a distanční výuky po týdnech (nedojde-li ke změně vládního opatření).     

Informace související s organizací výuky: 

• V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 budou prezenčně vzdělávány třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

(třídy 8.A, 8.B, 9.A budou vzdělávány distančně) , další týden tj. od 17.5.do 21. 5. 2021 se 

budou prezenčně vzdělávat třídy: 8.A, 8.B, 9.A (třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B budou vzdělávány 

distančně). V případě změn vládních opatření budou žáci informováni.   

• Vstup do budovy školy bude žákům umožněn prostřednictvím čipů. 

• Je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy, 

povinnost zakrýt si ústa a nos. 

• Zákonným zástupcům /doprovodným osobám/ bude umožněn vstup do budovy školy pouze 

v důvodných případech a za dodržení protiepidemických opatření. 

• Osobní přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna povinným testováním žáka, 

neotestovaný žák nemůže být osobně přítomen na vzdělávání.  

• Žák bude mít s sebou minimálně 2 zdravotnické obličejové roušky a sáček na jejich uložení. 

• Žáci budou plynule procházet šatnou své třídy a přezují se. 

• Po opuštění šatny použije žák dezinfekci na ruce. 

• Žák půjde nejkratší cestou do své kmenové třídy.   

• Informace k povinnému testování žáků: 

- testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) na začátku první vyučovací hodiny 

- žák se ve škole otestuje sám jedním z antigenních testů (typ „Singclean“ příp. „Lepu“), tj. 

testy centrálně  dodané  škole  z MŠMT, MZd. (není povoleno testování doma, je možné 

doložit doklad testu z “odběrového místa“ ne starší 72 hodin, dále je možné doložit doklad o 

prodělání onemocnění COVID-19, pokud od prodělání nemoci neuplynulo víc jak 90 dní, 

doložení dokladu o PCR testu absolvovaného nejdéle před 7 dny) 

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

příchodu do školy, žádáme o včasné informování třídního učitele žáka 

- testování žáků bude probíhat v kmenové třídě od 8:00 hodin v daný den a za přítomnosti 

pedagogického dohledu tj. před zahájením prezenční výuky 

- pokud rodič /žák/ odmítne testování, bude se jednat o omluvenou absenci žáka, v tomto 

případě škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, bude 

postupováno jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve škole např. nemoc, doporučena 

domluva s vyučujícím 

Bližší informace k testování žáků na odkazu: https://testovani.edu.cz   

• Začátek prezenční výuky je stanoven na dobu za běžných podmínek tj. 8:00 hodin. 

• Škola pro žáky, kteří přijdou na „výuku“, bude otevřena jako obvykle od 7:40 hodin.  



• Výuka žáků bude probíhat pravidelně každý pracovní den od pondělí do pátku dle běžného 

rozvrhu. Z důvodu zachování homogenních skupin se nebudou vyučovat povinně-volitelné 

předměty.  

• Třídní učitel eviduje denní docházku žáků do školy.  

• Po ukončení výuky budou odcházet žáci po třídách na oběd za dohledu vyučujícího. 

• Školní jídelna zajišťuje obědy pro žáky, žákům v době prezenční výuky budou obědy 

automaticky přihlášeny, případné odhlášky si rodič musí zajistit.    

• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla vycházející 

z Manuálu MŠMT (Provoz škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19,  

ze dne 6. 4.2021)   

 

 

Vážení rodiče, i za těchto velmi přísných podmínek se budeme snažit vytvořit našim žákům 

příjemné prostředí ke vzdělávání.  Věříme, že tento první krok návratu žáků 2. stupně k běžné 

prezenční výuce, přispěje ke spokojenosti nás všech.    

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.  

 

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 


