
Sdělení zákonným zástupcům žáků základní školy 

Vážení rodiče,  

sdělujeme vám, že od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. st. ZŠ a prezenční výuka 

bude již povinná pro všechny ročníky. 

 

Základní informace: 

▪ Od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žákům 1. stupně ve škole, ve které je 

počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků. Tzn. vzdělávání bez rotace. Všichni žáci se budou 

všechny týdny učit prezenčně. 
 

▪ Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na 

základních školách. Bude dodržena tato homogenita skupin: 1. a 2. třída, 3. a 4. třída,  

5. třída. 

 

▪ Příchod do školy – Žádáme o dodržování těchto časů z důvodu zachování homogenity 

skupin v šatnách a na chodbě. 

- 1. a 2. ročník – 7:00 – 7:40 – hlavní vchod ZŠ 

- 3. a 4. ročník – 7:30 – 7:40 – vchod od MŠ 

- 5. ročník – příchod do školy 7:45 – vchod od MŠ 

 

Testování 

▪ Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky a 

zaměstnance školských zařízení (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, 

v případě RT-PCR testů 1x týdně. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek 

v ranní školní družině pouze pro přihlášené žáky, před začátkem výuky a během první 

vyučovací hodiny. Budeme používat antigenní testy Singclean. 
 

▪ Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, 

který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se 

nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 

dní. Musí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře. 
 

▪ Pokud své dítě testovat nechcete, tak nás prosím informujte. Neotestovaný žák se 

nebude moct účastnit prezenční výuky, absence bude omluvena a domluvíme se na 

poskytnutí studijní podpory ze strany školy. 

 

▪ Vše o testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

 

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


Hygienická opatření 

▪ Hygienická opatření zůstávají stejná jako v období před uzavřením škol. Žáci i zaměstnanci 

mají povinnost zvýšená hygienická opatření dodržovat, tzn. při vstupu do budovy školy 

proběhne v pondělí a ve čtvrtek testování zaměstnanců i žáků antigenními testy, nadále 

se bude provádět měření teplot zaměstnanců i žáků mimo dny testování, větrání tříd 

prostřednictvím vzduchotechniky, bude prováděna dezinfekce rukou, co 2 hodiny 

provedou zaměstnanci dezinfekci všech lavic ve třídě a katedry. 
 

▪ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení 

roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a 

nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Po dobu 

vyučování bude mít každý žák k dispozici alespoň dvě chirurgické roušky v sáčku na 

výměnu. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa 

učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, 

a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků. 
 

▪ Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
 

▪ Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný pouze 

v důvodných případech za přijetí mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky a 

zaměstnanci. 

 

Pokyny k organizaci vzdělávání a rozvrhy jednotlivých tříd: 

Výuka, kluby a školní družina 

▪ Je zakázán zpěv a sportovní činnosti (hodiny HV budou probíhat bez zpěvu, aktivity budou 

zaměřeny na rytmická cvičení, poslech skladeb a hudební teorii, TV – vycházky do 

přírody). 
 

▪ Během dne budou zařazovány pobyty žáků na čerstvém vzduchu, i mimo TV. 
 

▪ Nepovinný předmět Náboženství bude probíhat opět v pátek prezenční formou v rámci 

zachování homogenity skupin. 

 

▪ Kroužek Atletika se bude konat až na základě obdržení informací z MŠMT o povolení 

konání amatérského sportu. 
 

▪ Činnost všech klubů bude probíhat v odpoledních hodinách ve stejný den i čas jako 

doposud, avšak prezenční formou v rámci zachování homogenity skupin. 
 



▪ DPS Jasmínek bude probíhat také prezenční formou, ve sboru se však nebude zpívat, ale 

žáci se budou učit skladby poslechem hry na hudební nástroj a budou se učit texty 

jednotlivých písní. 

 

▪ Speciální nápravná péče a pedagogická intervence dle rozvrhu. Tento rozvrh bude 

upřesněn jednotlivými vyučujícími. 
 

▪ Ve školní družině je umožněna přítomnost žákům, kteří se mohou účastnit prezenční 

výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině 

jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky. 

 

▪ Školní družina – pouze pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníku.  

- Ranní školní družina 7:00 – 7:45 pro 1. a 2. ročník, 7:30 – 7:45 pro 3. a 4. ročník. 

- Odpolední školní družina do 16:00 pro 1. a 2. ročník, do 14:30 pro 3. a 4. ročník – 

z důvodu nedostatku personálního zabezpečení.  

- Žáci 3. a 4. ročníku se v rámci odpolední školní družiny budou v úterý a čtvrtek účastnit 

klubů (Aj a Deskové hry), žáci 1. a 2. ročníku se v rámci odpolední školní družiny budou 

v pondělí účastnit klubu AJ. Opatření zůstává nezměněno z doby před uzavřením 

školy. 
 

Rozvrhy jednotlivých tříd: 

1. tř. 1. 2. 3. 4. 5.  2. tř. 1. 2. 3. 4. 5. 

Pondělí ČJ M PRV VV   Pondělí ČJ M PRV VV  

Úterý ČJ ČJ AJ PČ   Úterý ČJ ČJ AJ PČ M 

Středa ČJ ČJ M TV   Středa ČJ ČJ M TV  

Čtvrtek ČJ M PRV TV   Čtvrtek ČJ M PRV TV ČJ 
Pátek ČJ M ČJ HV   Pátek ČJ M ČJ HV  

 

3. tř. 1. 2. 3. 4. 5.  4. tř. 1. 2. 3. 4. 5. 
Pondělí ČJ AJ M ČJ   Pondělí ČJ AJ M VL  

Úterý ČJ M PRV ČJ VV  Úterý ČJ M PŘ ČJ VV 
Středa ČJ AJ PČ M   Středa ČJ AJ VL M  

Čtvrtek ČJ M PRV ČJ TV  Čtvrtek ČJ M PŘ ČJ TV 
Pátek ČJ AJ M ČJ   Pátek ČJ AJ M ČJ  

 

5. tř. 1. 2. 3. 4. 5. 
Pondělí ČJ M ČJ M ICT 

Úterý ČJ M AJ PŘ TV 
Středa ČJ M ČJ VL  

Čtvrtek ČJ M AJ ČJ TV 
Pátek PŘ VL VV VV AJ 

 



 

▪ V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na svou třídní učitelku nebo na ředitelku 

školy, rády vám dotazy zodpovíme. Velmi děkujeme za spolupráci a srdečně vám přejeme 

plné zdraví, moře trpělivosti a pevné nervy!  

Za tým zaměstnanců ZŠ, Mgr. S. Jarošová  


