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Informace k provozu školy od 24. 5. 2021 

Od 24. 5. 2021 je v naší škole umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, homogenita 

tříd a skupin není povinná. Je umožněna sportovní činnost venku bez omezení. Zůstávají stejná 

pravidla jako doposud, zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest.  

Organizace výuky  

24. 5. 2021  

• nástup do školy od 2. vyučovací hodiny 

• 2. vyučovací hodina – testování žáků ve třídách 

• 3. – 5. vyučovací hodina – adaptační den + třídnické hodiny 

• konec výuky ve 12:35 hodin 

 

25. 5. 2021 – exkurze, organizují předmětové komise: 

 

Ročník Zajišťuje předmětová komise Program exkurze 

1. ročník   

2. ročník   

3. ročník   

 

26. 5. – 28. 5. 2021 a 31. 5. 2021 – PREZENČNÍ VÝUKA ve škole 

1. 6. 2021 – exkurze, organizují předmětové komise: 

 

Ročník Zajišťuje předmětová komise Program exkurze 

1. ročník   

3.  ročník   

 

2. ročník off-line výuka dle distančního rozvrhu 

 

2. – 3. 6. 2021 – off-line výuka dle distančního rozvrhu 

4. 6. 2021 – exkurze, organizují předmětové komise: 

 

Ročník Zajišťuje předmětová komise Program exkurze 

      2. ročník   

 

1. a 3. ročník off-line výuka dle distančního rozvrhu 
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7. 6. – 25. 6. 2021 – PREZENČNÍ VÝUKA 

 

21. 6. 2021 – 14:00 hod. uzavření klasifikace za 2. pololetí 2020/2021 

 

23. 6. 2021 – 14:30 hod. pedagogická rada 2. pololetí 2020/2021 

 

Ochrana zdraví ve škole  

Podmínkou osobní účasti na vzdělávání je, že žák: 

 

1) nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 

2) má negativní test na COVID-19, který není starší 7 dnů 

 

Frekvence testování je v případě antigenního testu 1x týdně a v případě PCR testu 1x za 14 dní. 

Testování ve škole bude probíhat vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu ve třídách. Pokud se žák 

dostaví na výuku později, musí být před vstupem do třídy otestován nebo splňovat jednu 

z podmínek, kdy se tak nevyžaduje (viz níže). 

Toto individuální testování ve škole bude probíhat v učebně č. 003.  

 

Test se nevyžaduje u osob: 

a) které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 

90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba 

prokazatelně doložit, 

b) které mají negativní výsledek antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není 

starší než 48 hodin, 

c) které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění  

COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno- 

dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

Po celou dobu prezenční výuky budou vydávány ve školní jídelně obědy. Provoz školní jídelny 

se upravuje takto:  

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly 

• u jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 strávníci 

• doporučena homogenita tříd či skupin při stravování 

• ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení 

 
S pozdravem 

RNDr. František Kosina v. r. 

ředitel školy 


