
Organizace vzdělávání od 1. 9. 2021 
 
Při zajištění organizace výuky vycházíme z Metodického doporučení MŠMT ČR, které je v souladu 
s Mimořádným opatřením MZd ČR. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webu školy. Prosíme Vás, 
abyste si je důkladně prostudovali. 
Zároveň Vás žádáme o dodržení následujících bodů: 

- neprodleně nahlásit třídnímu učiteli změny v kontaktech na Vás (telefon, mail), 
- neposílat do školy děti s příznaky infekčního onemocnění. 

 
Organizace 
 

• všechny třídy se budou vzdělávat podle stanovených rozvrhů v plném rozsahu, a to včetně 
dělení na skupiny, 

• v plném rozsahu bude probíhat i výuka TV a HV, 
• nástup do školy bude v souladu se školním řádem, nebude tedy časově oddělen, 
• na všechny žáky se ve společných prostorách vztahuje povinnost ochrany úst a nosu - 

zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo respirátor splňující standardy MO MZd, 
v učebnách tuto povinnost mají pouze žáci, na které se nevztahuje výjimka z testování a 
jejichž zákonní zástupci je odmítli dát testovat školou (zároveň se na ně vztahují další 
omezení - nesmí cvičit v uzavřených prostorách a zpívat, při stravování musí být izolováni 
od ostatních, …), 

• pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy), 
• vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy je možný pouze 

s ochranou dýchacích cest respirátorem min. účinnosti FFP2, a to v důvodných případech 
za přijetí režimových opatření – využití interkomu ve vestibulu školy, 

• povinné neinvazivní testování žáků - antigenní testování testy dodanými MŠMT 
v termínech 1. 9. (první třídy 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. samoodběrem, 

• testování se nemusí účastnit žáci, kteří splňují podmínky pro výjimku stanovené 
v Metodickém pokynu MŠMT, popř. Mimořádném opatření MZd (potřebujeme včas doložit – 
viz informace v e-ŽK), 

• prosíme zákonné zástupce, aby zvážili odmítnutí testování žáků – u těchto žáků v souladu 
s Mimořádným opatřením MZd budeme muset přistoupit k omezujícím opatřením 
(např. nasazená ochrana dýchacích cest i při výuce) a povedou při některých činnostech i 
k jejich sociální izolaci (např. při hodinách TV a HV nebo ve školní jídelně),  

• v případě, že žák v den testování nebude ve škole přítomen, bude testován při jeho prvním 
vstupu do budovy školy, 

• v případě pozdního příchodu v den testování žáků nahlásí svůj příchod v kanceláři školy a 
otestuje se ve sborovně 2. stupně, 

• pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce s příznaky infekčního onemocnění platí zákaz 
vstupu do budovy školy, 

• školního klubu Chobotnice i školní družina budou probíhat bez omezení. 
 

Organizace zahájení školního roku u 1. tříd 

• zahájení proběhne před školou (v případě špatného počasí ve třídách) od 8:00 h – prosíme 
všechny účastníky, aby dodržovali bezpečnostní pravidla, 

• po zahájení si třídní učitelky s vychovatelkami ŠD odvedou své žáky do kmenových učeben 
– doprovodit je může pouze jeden zákonný zástupce, 

• zákonný zástupce při vstupu do budovy školy musí mít nasazený respirátor s min. účinností 
FFP2, 

• po úvodním seznámení (cca 15 minut) prosíme zákonné zástupce, aby třídu opustili a 
v případě, že si své dítě budou odvádět domů, počkali před budovou školy, 

• informativní schůzky pro rodiče prvňáčků proběhnou 1. 9. 2021 od 17:00 h 
v kmenových učebnách a účastnit se jich může pouze jeden zákonný zástupce dítěte – 
podmínkou účasti je předepsaná ochrana dýchacích cest. 

 



 
 
Informativní schůzky pro rodiče žáků 2. – 5. tříd 

• proběhnou v kmenových učebnách 2. 9. 2021 od 16:30 h, 

• podmínkou účasti je předepsaná ochrana dýchacích cest, 

• schůzky se účastní pouze jeden zákonný zástupce žáka. 
 
Informativní schůzky pro rodiče žáků 6. – 9. tříd 

• proběhnou v kmenových učebnách 16. 9. 2021 od 18:00 h, 

• podmínkou účasti je předepsaná ochrana dýchacích cest (pokud do té doby nedojde na 
základě rozhodnutí MZd ke změně), 

• schůzky se účastní pouze jeden zákonný zástupce žáka. 
 
Stravování a školní jídelna 

• provoz se řídí pravidly pro neveřejné provozovny stravovacích služeb, 
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a 

zaměstnanci školy přítomní na pracovišti, 
• pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky je výdej časově oddělen, a to od 10.30 

do 11.15 h - výdej na I. stupni (vchod od kina), 
• vyzvedávat obědy nemohou žáci, zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo 

karanténě, 
• žáci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu úst a nosu (standardy 

dle MO MZd), s výjimkou doby konzumace stravy, 
 
Nabídka: 
V případě, že výsledek testu u žáka bude pozitivní a budeme ho muset poslat domů, je možné využít 
výjimky, že žáka pošleme na základě Vašeho předběžného souhlasu samotného domů a nebudete ho 
muset vyzvedávat ve škole. Stačí, když zašlete třídnímu učiteli prostřednictvím e-ŽK souhlas, že dítě 
v případě pozitivního výsledku testování může být posláno samo domů. Tento Váš souhlas bude mít 
platnost nejdéle do 30. 6. 2022 a můžete jej kdykoliv odvolat. 
 
S pozdravem Mgr. Zdeněk Géc 
 


