
Vážení rodiče,  
Vzhledem k tomu, že někteří žáci zůstávají i nadále na distanční výuce, spadá naše škola  do 

výjimky mimořádného opatření MZČR, kde je povolen provoz školy s počtem žáků do 75.  
Tímto bude v pondělí 12. 4. zahájena výuka ve všech kmenových třídách základní školy.  
 
Žákům, kteří zůstávají na distanční výuce, nebude poskytována online výuka.   
 
Organizace testování: 
V pondělí a ve čtvrtek bude prováděno testování žáků antigenními testy takto: 
 

7:15 - 2. třída, zadní vchod tělocvičny 
7:35 – 1. třída, zadní vchod tělocvičny 
7:50 – 3. třída, zadní vchod tělocvičny 
 
7:30 – 4. třída, vchod dvorem 
7:40 – 5. třída, vchod od parkoviště 
 
Je nutné dodržovat přesné časy odběrů.  
Mimo testovací dny (úterý, středa, pátek) bude organizace následující: 
Škola je otevřena od 7:15, začátek vyučování se nemění, začínáme v 7:50 hodin. 
Každá třída bude mít vyhrazený vchod pro vstup do školy a prostor, který nahradí společné 
šatny  
 
1. ročník – přední vstup do budovy a šatna hned na chodbě za dveřmi. 
2. ročník– vchod od parkoviště a šatna u tělocvičny 
3. ročník – vchod od parkoviště a šatna hned u dveří vlevo. 
4. ročník – vstup dvorem a šatna na chodbě před jídelnou. 
5. ročník – vchod od parkoviště a šatna hned u dveří vpravo. 
 
Organizace vyučování: 
1. třída -> 7:50 – 11:00 – 11:20 – 11:45 konec výuky 
2. třída -> 7:50 – 11:20 – 11:40 – 12:05 konec výuky 
3. třída -> 7:50 – 11:40 – 12:00 – 12:35 konec výuky 
4. třída -> 7:50 – 12:00 – 12:20 – 12:55 konec výuky 
5. třída -> 7:50 – 12:35  

 

(v 5. třídě končí výuka v 12:35 -> potom už jen oběd) 

Tučně je zvýrazněna obědová pauza! 
 
Družina bude pro žáky připravena vždy po vyučování v kmenové třídě, a to následovně:  
1. třída – Jana Müllerová  
2. třída – Silvie Kociánová  



3. třída – Eva Rychtecká  
4. třída – Kateřina Hajkrová 
5. třída – družina není 

 
 Prosíme rodiče, aby měly děti s sebou minimálně dvě chirurgické roušky. 
 


