
 

Vážení rodiče,  

dle aktuálních informací MŠMT se od pondělí 12.4.2021 budou moci do školy k prezenční formě výuky 

vrátit žáci 1. stupně ZŠ a předškoláci MŠ. Jelikož počet žáků školy je omezen, žáci 1. stupně budou vzdělávat 

formou rotační výuky. Ta bude probíhat následovně.  

 

2. a 3. třída 1 týden  12. – 16.4.2021 prezenčně, 2. týden 19. – 23.4.2021 distančně 

1., 4. a 5. třída 1 týden  12. – 16.4.2021 distančně, 2. týden 19. – 23.4.2021 prezenčně 

  

Předškoláci MŠ i žáci I. stupně ZŠ budou testováni antigenními testy (neinvazivní testování = začátek 

nosu, bezbolestné) 2xtýdně. Bližší informace naleznete v mimořádném opatření MZČR, které je 

přílohou. 
Po celou dobu pobytu budou žáci muset nosit chirurgickou roušku. Pro předškoláky bylo rozhodnutí 

o nošení roušek změněno a k 1.4.2021 platí, že nebudou muset nosit roušky při pobytu v učebně MŠ. 

Při vstupu do školy a ve společných prostorách bude nošení roušek nadále povinné.  

PROVOZ MŠ 

Rodiče předškolních dětí budou informováni individuálně. 

PROVOZ ZŠ A ŠD 

Výuka v ZŠ bude probíhat běžně od 7:50 hodin. Jednotlivé třídy budou odděleny a budou přicházet a 

odcházet následujícími vchody: 

1. třída -  vchod od altánu 

2. třída - vchod od parkoviště 

3. třída – vchod od altánu 

4. třída – vchod přes dvůr 

5. třída – vchod od parkoviště 

Ve dnech testování bude provoz následující: 

K testování žáků bude vyhrazen prostor tělocvičny. Všichni budou chodit zadním vchodem tělocvičny 

v těchto časech: 

1. týden – 2. třída v 7:30 hodin,   3. třída v 7:50 hodin 

2. týden – 4. třída v 7:15 hodin,   1. třída v 7:35 hodin,   5. třída v 7:50 hodin   

Provoz školní družiny bude pokračovat v odpoledních hodinách dle jednotlivých tříd. 

1. týden - 1. oddělení – 2. třída,  2. oddělení – 3. třída 

2. týden – 1. oddělení – 1. třída, 2. oddělení – 4. třída 

Pro žáky 5. tříd ŠD není možná. Docházku do ŠD prosím potvrďte v přiloženém formuláři. 

Rodiče, kteří se rozhodnou pokračovat v distanční výuce, informují svého třídního učitele do 

čtvrtku 8.4.2021  

Vstup rodičů do budovy bude omezen. Individuální konzultační hodiny jsou možné za dodržení 

hygienických opatření. 

Rozvrh hodin bude upřesněn. 



PROVOZ ŠJ 

Školní jídelna bude pro žáky v prezenční formě výuky v provozu ve zvýšených hygienických opatření a 

výdej stravy bude probíhat dle jednotlivých tříd. Žákům na distanční formě výuky budou obědy 

automaticky odhlášeny. Kdo bude mít zájem o obědy i při distanční výuce, musí si je přihlásit sám 

přes aplikaci strava.cz nejpozději do pátku do 13:00 hodin. Jídlo můžete odebírat do jídlonosičů v MŠ 

od 11:15 do 11:30 hodin nebo ve výdejně ZŠ od 12:30 do 13:00 hodin. 

 

 


