
Informace k provozu školy od 12. 4. 
Ranní družina nebude v provozu, odpoledne je možno si dě7 vyzvednout do 16 hodin. 

Škola bude otevřena od 7.40 hod. Žáci vstupují do školy třemi vchody, a to podle toho, do které 
testovací místnosB budou zařazeni (viz rozpis níže). V určených místnostech bude provedeno 
testování neinvazivními anBgenními testy za dohledu učitele. Rodiče, kteří cíL potřebu svým dětem 
(zejména v začátcích testování) pomáhat, mohou do této místnosB vstoupit také. V 8 hodin bude 
zahájeno testování za dohledu učitele. Po jeho skončení se žáci hromadně odeberou do šaten, kde se 
převléknou a přesunou se do své kmenové třídy.  

Přijde-li žák v „testovací“ den do školy později, bude testován za přítomnosB pověřeného pracovníka 
hned po příchodu.  

Příchody ke škole v pondělí a čtvrtek při prezenční výuce 

V ostatní dny přichází všichni hlavním vchodem. 

Testování bude probíhat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pro prak7ckou ukázku průběhu 
testování zhlédněte následující video:  

Vchod boční 
tělocvičny Hlavní vchod

Boční vchod 
školní družina

Příchod ke škole v 7:40 1.A 1.B 5.B

Testování v 8:00 Malá tělocvična VesBbul Učebna chemie

Příchod ke škole v 8:20 3.A 4.B

Testování v 8:30 Malá tělocvična VesBbul

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4


Mechanismus školních kroků v případě poziBvního výsledku testu se v každém testovacím dnu liší. 
Jiný postup je v pondělí a jiný ve čtvrtek. Prosím, důkladně prostudujte přiložené letáky, kde je jasně a 
srozumitelně tento postup naznačen.  

Výjimka z testování 
Testování se nemusí účastnit B žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19, byla jim nařízena izolace a 
neuplynulo více než 90 dní od prvního poziBvního RT-PCR testu. Tato skutečnost musí být doložena 
potvrzením o poziBvitě testu, které zašlete třídnímu učiteli přes Edookit v podobě (fotografie/sken/
screenshot informační SMS) 

Testování je nezbytnou podmínkou účasB žáka na prezenční výuce. V případě nesouhlasu 
s testováním se žák nemůže výuky zúčastnit. Prosíme, abyste v tomto případě kontaktovali nejen 
třídního učitele, ale také vedení školy. Absence takového žáka je vedena jako omluvená, avšak 
neprobíhá u něj distanční výuka, jednou týdně dostane od učitelů zadanou práci.  

Obecná hygienická pravidla 
Žáci jsou povinni mít po celou dobu přítomnosB ve škole zakrytý nos a ústa respirátorem nebo 
chirurgickou rouškou (látkové roušky nestačí), dospělé osoby vstupující do školy musí být vybaveni 
výhradně respirátorem. 

Informace ze školní jídelny 
Všem dětem, které se pravidelně stravovaly v jídelně, budou v období prezenční výuky automaBcky 
přihlášeny obědy (pokud jsou zaplaceny). Pokud o něj nemáte zájem, je možno jej odhlásit na 
strava.cz, a to do pátku 9. 4. do 14 hodin. 

Ti žáci, u nichž probíhá distanční výuka a kteří mají o oběd zájem, musí si jej sami objednat na 
strava.cz, označení jídlonosič včetně čipu ráno do 9:00, zpět si je mohou vyzvednout v době: 11:00–
11:30 hod. a 13:45–14:15 hod. 

Od 1. 4. došlo k výměně solwaru v jídelně, terminály již mohou načíst jen čipy. Kdo měl stravovací 
karty, zakoupí si do konce dubna u vedoucí jídelny, paní Buchtové, čip. Po přechodnou dobu bude 
žákům bez čipu potvrzovat objednaný oběd paní Buchtová. 



Výuka – počet vyučovacích hodin a čas příchodu na oběd do školní jídelny 

1.A 1.B 3.A 4.B 5.B

Pondělí 4 4 4 5 5

Oběd v 11:50 12:00 11:40 12:30 12:40

Úterý 4 4 5 5 5

Oběd v 11:40 11:50 12:30 12:40 12:50

Středa 4 4 5 6 5

Oběd v 11:40 11:50 12:30 13:30 12:40

Čtvrtek 4 4 5 5 6

Oběd v 11:40 11:50 12:30 12:40 13:30

Pátek 4 4 5 4 5

Oběd v 11:40 11:50 12:30 12:00 12:40
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