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Provoz Základní školy a Mateřské školy od 3. 5. 2021 

Vážení rodiče,  

na základě informací MŠMT ze dne 27. 4. 2021 po jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 

Vás informuji o dalším postupném otevírání ZŠ a MŠ. 

I. Organizace výuky a vzdělávání 

1) Organizace výuky od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 

Prezenční výuka (žáci a děti jsou ve škole, školce, školní družině) – je podmíněna negativním testem 

     ZŠ – 1. třídy, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B 

             6. třída, 7.A, 7.B 

     MŠ – všechna oddělení bez povinného testování  

Distanční výuka (žáci se učí online, nejsou ve škole ani ve školní družině) 

     ZŠ – 2.A, 3.A, 4.A, 5.A + 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

  

2) Organizace výuky od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 

Prezenční výuka (žáci a děti jsou ve škole, školce, školní družině) – je podmíněna negativním testem 

     ZŠ – 1. třídy, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A 

             8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

     MŠ – všechna oddělení bez povinného testování 

Distanční výuka (žáci se učí online, nejsou ve škole ani ve školní družině) 

     ZŠ – 2.B, 3.B, 4.B, 5.B + 6. třída, 7.A, 7.B 

Tato organizace výuky se bude opakovat po 14 dnech do vyhlášení nových opatření. 
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II. Testování žáků – příchod do školy v rozmezí 7.10 až 7.30 hodin 

1) vstup do školy:  budova A: 2.,3. ročníky boční vchod od „dubu“ k tělocvičně 

                             4.,5. ročníky kolem hřiště od skleníku do Polytech. centra 

                             druhý stupeň hlavní vchod – 7. 45 hod.                   

Budova B: označenými vchody (MŠ, 1. třída) 

 

2) testovací místo: budova A: 2.,3. ročníky tělocvična 

                             4., 5. ročníky dílna 

  druhý stupeň kmenová třída  

Budova B vyznačené místo 

   

3) organizace testování: pondělí a čtvrtek na určeném místě pod dohledem pracovníků školy 

                                                          

III. Školní jídelna 

Provoz školní jídelny je zajištěn. Žáci na prezenční výuce mají automaticky oběd zajištěn v jídelně, žáci 

na distanční výuce si mohou oběd vyzvednout. 

IV. Školní družina 

Provoz školní družiny je pouze pro žáky na prezenční výuce a při zachování třídních kolektivů. Pondělí 

a čtvrtek nebude ranní družina. Příchod od 7.10 hodin. 

 

 

Mgr. Radka Koniková 

ředitelka školy 
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