
Organizace výuky od 12 . 4. 2021 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

rozhodnutím MZ a MŠMT ČR bude od pondělí 12. 4. 2021 umožněno prezenční vzdělávání 

žáků 1. stupně. Bude realizováno rotační formou – to znamená, že 

LICHÉ TÝDNY (od 12.4) 

1.A, B, C + 3.A, B, C + 5.B – PREZENČNĚ výuka ve škole  

2.A, B, C + 4.A, B + 5.A, C – DISTANČNĚ výuka z domova jako doposud 

SUDÉ TÝDNY (od 19.4.) 

2.A, B, C + 4.A, B + 5.A, C – PREZENČNĚ výuka ve škole  

1.A, B, C + 3.A, B, C + 5.B – DISTANČNĚ výuka z domova jako doposud 

Výuka ve škole bude probíhat dle školního rozvrhu mimo hodin TV a HV, které budou 

věnovány procvičování probíraného učiva dle potřeb žáků. Tato forma výuky (střídání) bude 

fungovat až do odvolání! 

 Po celou dobu pobytu dětí ve škole je nařízením stanovena povinnost nosit respirátor 

nebo zdravotnickou roušku. Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti dostatečným 

počtem ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu. 

Škola bude otevřena od 7.40 hod. → žáci projdou šatnami (bez přezouvání a odkládání věcí) 

přímo do svých tříd, kde se přezují a odloží si. 

Žáci přítomní ve škole jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Z hygienických důvodů 

nelze tentokrát zajistit svačinky. Pro odhlašování stravy platí stále stejná pravidla 

Upozornění! 

Škola je na základě mimořádných opatření MZ ze dne 6. 4. 2021 povinna 2x týdně testovat 

jak žáky, tak všechny přítomné zaměstnance školy. U testování žáků 1. a 2. ročníků může být 

přítomen vždy jeden dospělý doprovod. Testování bude prováděno vždy v pondělí a čtvrtek 

antigenními testy Singlclean – viz. informace a instruktážní videa v odkazu 

V tyto testovací dny je nutné, aby se žáci dostavili 

do tříd nejpozději v 7.50 hod.! 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Družina je z důvodů hygienických nařízení a provozních podmínek poskytována 

pouze žákům 1. a 2. ročníku. 

Ranní družina – od 6.30 – 7.30 (v PO a ČT bude realizováno testování – možnost přítomnosti 

dospělého doprovodu) 

Odpolední družina – po konci vyučování do 16.00 hod. 

    Děkujeme za pochopení a součinnost v této obtížné době! 

Vedení školy 

http://www.1zsspk.cz/web/data/uploads/prilohainfo1204.pdf

