
Od 12. dubna 2021 dojde k návratu žáků k prezenčnímu studiu v týdenních rotací. Přesné 
termíny sdělí MZd s několikadenním předstihem. Mezi jednotlivými fázemi návratu se 
očekávají několikatýdenní odstupy. Celkem jsou naplánovány 3 fáze a předpokládá se platnost 
tohoto harmonogramu do konce školního roku.  

V 1. fázi  MŠ – pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech 

  ZŠ – žáci 1. stupně v týdenních rotacích, žáci 9. ročních formou skupinových  
  konzultací v max. počtu 6 žáků 

  Individuální konzultace 

  Zpěv a TV – NE 

  ŠD – dodržení homogenity tříd 

Ve 2. fázi MŠ – pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech 

  ZŠ – žáci 1. stupně a 2. stupně v týdenních rotacích 

  Individuální konzultace 

  Zpěv – NE, TV – pouze venku za dodržení rozestupů 

  ŠD – dodržení homogenity tříd 

Ve 3. fázi se pro naši školu nic nemění. 

Rozpis příchodů žáků do školy v 1. fázi: 

Liché týdny 
Ranní družina Příchod žáků do budovy Třída Výuka 
Mgr. Markéta Vaňková 7,10 1. A Dle rozvrhu 
Mgr. Anna Cejpková 7,10 2. A Dle rozvrhu 
Mgr. Markéta Čermáková 7,15 3. třída Dle rozvrhu 
Bc. Lukáš Rédl 7,20 5. A Dle rozvrhu 

 

Sudé týdny 
Ranní družina Příchod žáků do budovy Třída Výuka 
Mgr. Dagmar Horká 7,10 1. B Dle rozvrhu 
Mgr. Dana Maralíková 7,15 2. B Dle rozvrhu 
Mgr. Milan Sochor 7,10 4. třída Dle rozvrhu 
Mgr. Lenka Novotná 7,15 5. B Dle rozvrhu 

 

Místo TV budou zařazeny předměty se svými třídními učiteli, které budou navýšeny 
k procvičování učiva. V případě 5. B bude procvičovat se třídou pan učitel Kucza ve spolupráci 
s třídní učitelkou. 

Ranní příchody se netýkají dojíždějících žáků, kteří vstoupí do budovy po příchodu od 
autobusu. 



9. třídy – příprava na přijímací zkoušky na SŠ 
Pondělí 9. A – 1. skupina - M 13,00 Bušová 
 9. A – 1. skupina - ČJ 14,00 Pohanková 
Úterý 9. A – 2. skupina - M 13,00 Bušová 
 9. A – 2. skupina - ČJ 14,00 Pohanková 
Středa 9. B – 1. skupina - M 13,00 Bušová 
 9. B – 1. skupina - ČJ 14,00 Pohanková 
Čtvrtek 9. B – 2. skupina - M 13,00 Bušová 
 9. B – 2. skupina - ČJ 14,00 Pohanková 
Pátek 9. B – 3. skupina - M 13,00 Bušová 

 

Žáci 9. tříd budou mít skupinové konzultace v 1. patře v učebně 8. třídy. 

Umístění tříd ve školní budově: 

2. A – v přízemí ve své třídě 

3. třída – 1. patro – ve své třídě 

4. třída – 1. patro – ve své třídě 

5. A a 5. B – 1. patro ve třídě 5. B, po rekonstrukce učebny se 5. A přesune do své třídy 

Dozory o přestávkách zajišťují učitelé, kteří mají v dané třídy následující hodinu, tzn. učitel 
vyučující 1. hodinu je přítomen ve třídě už od doby vyzvednutí žáků před školou, vyučující 2. 
hodinu vykonává dozor ve třídě po 1. vyučovací hodině, atd. 

Ochrana nosu a úst: 

Všichni zaměstnanci škol a školských zařízení musí mít ochranu nosu a úst respirátory dle 
standardů MO MZd.  

Všichni žáci ZŠ musí mít ochranu nosu a úst obličejovou maskou splňující standardy MO MZd. 

Testování: 

Antigenní testování proběhne 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek výhradně ve škole, aby byla 
nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou 
všichni žáci z této třídy posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou 
přítomností dítěte či žáka na prezenční výuce. Dohled nad testováním budou provádět třídní 
učitelé, ihned při příchodu žáků do ranní družiny, vyučující, před začátkem vyučovací hodiny, 
nejpozději v 7,25 hod. ve třídě. 

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí žák sám, pod dohledem 
zaměstnance školy. U dětí v MŠ a mladších žáků 1. stupně bude připuštěna účast zákonného 
zástupce při testování. 

Větrání: 

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut v MŠ 
a ŠD. Doporučuje se venkovní výuka. 

přízemí 9. B



Stravování: 

Při distanční výuce pouze odběr do jídlonosičů. 

Pro prezenční výuku bude zajištěn oběd pro jednotlivé třídy dle rozpisu: 

Liché týdny 
Třída Čas příchodu do jídelny Dohled 
1. A 11,00 Lokvencová, Vaňková 
2. A 11,15 – PO, ČT, PÁ 11,45 – ÚT, ST Holasová, Cejpková 
3. třída 12,00 Jelínek, Čermáková 
5. A 12,15 13,00 - ÚT PO, ÚT – Rédl, ST – Švaříčková, ČT, PÁ - 

Horká  
 

 

Sudé týdny 
Třída Čas příchodu do jídelny Dohled 
1. B 11,00 Lokvencová, Horká 
2. B 11,15 – PO, ČT, PÁ 11,45 – ÚT, ST Holasová, Maralíková 
4. třída 12,00 Jelínek, Sochor 
5. B 12,15 – 

PO, ST 
13,00 – ÚT, 
ČT 

10,50 - PÁ Novotná  

 

Odpolední družina: 

Školní družinu zajišťují vychovatelé pro každou třídu odděleně. Nelze tedy zajistit pro každou třídu 
odvod účastníků družiny na autobus. Pokud nebude dítě vyzvednuto z družiny, musí mít lísteček, 
kde bude uvedeno, že smí opustit družinu samo v konkrétní čas (tento čas musí být na lístku uveden). 
Propouštěcí lístek lze napsat jeden na celou dobu platného opatření, tzn. pravděpodobně do konce 
školního roku.  

 

 

 

Jelínek
Holasová


