
Informace k provozu školy od 12. 4. 2021 

 

Od pondělí 12. 4. 2021 dochází na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

k 1. fázi rozvolňování omezeného provozu škol. Jedná se o zavedení rotační výuky žáků 1. 

stupně s povinností školy testovat žáky. 

V týdnu od 12. 4. 2021 se budou ve škole prezenčně učit třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A. 

V tomto týdnu bude u žáků třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B pokračovat distanční výuka 

v současném rozsahu. 

V týdnu od 19. 4. 2021 se budou ve škole prezenčně učit třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B a 

na distanční výuku přejdou třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A. 

 

Žáci 1. stupně v prezenční výuce ve škole 

Výuka probíhá podle základního rozvrhu třídy včetně děleného vyučování v 1. a 2. ročníku, 

místo tělesné výchovy se budou konat vycházky, ve výuce je zakázán zpěv. 

Žáci mají ve všech prostorách školy nasazené jednorázové roušky včetně vycházek. 

Doporučujeme, aby měl žák na 1 den 2 – 3 roušky.  

 

Testování žáků 1. stupně 

U žáků je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Žák nemůže být 

k testování nucen. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním 

vzdělávání (škola bude absenci žáka evidovat jako omluvenou). Při této absenci nemá škola 

povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, poskytuje mu pouze přiměřenou formu 

studijní podpory. 

Testování žáků bude probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Jedná se o testování tzv. 

samosběrem (test LEPU). V případě žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění 

testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná pověřená osoba). Spolu se svými dětmi můžete 

sledovat instruktážní video:  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

 

Škola bude pro žáky otevřená od 7:40 h z Erbenova náměstí. Ve dnech testování budou žáci 

1. – 3. ročníku směřováni do přízemí školy, kde budou mít vyhrazené prostory pro testování 

jednotlivých tříd. Žáci 4. a 5. ročníku půjdou přes šatny do svých tříd v 1. patře, ve kterých 

bude probíhat testování. Všichni žáci by měli být na testovacích místech v 7:50 h tak, aby 

se v 7:55 h mohlo zahájit testování. Žák, který přijde do školy později, se bude testovat 

individuálně. Totéž platí např. pro žáka, který přijde prvně do školy v úterý nebo ve středu. 

 

Výuka žáků 1. stupně, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí 

Od pondělí 12. 4. 2021 se přesouvá výuka žáků naší školy, jejichž rodiče jsou zaměstnanci 

vybraných profesí, ze ZŠ Klatovy, Plánická ul. zpět na naši školu. V týdnu prezenční výuky 

se žáci vzdělávají se svou třídou. V týdnu distanční výuky budou dopoledne na školních 

počítačích zapojeni do distanční výuky své třídy, v poledne se mohou stravovat ve školní 

jídelně jako žáci prezenční výuky a odpolední čas mohou trávit ve školní družině (po celý den 

budou v jedné neměnné skupině). Na žáky bude vždy dohlížet pověřený ped.pracovník. Na 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


tyto žáky se vztahuje povinnost testování stejně, jako je tomu v týdnu prezenční výuky. Tito 

žáci se hlásí každé pondělí ráno v sekretariátu školy. 

 

Testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školu 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před 

přijímacími zkouškami na střední školy má žák právo požádat naši školu o provedení testu a 

následně mu škola vydá doklad o výsledku testování. Testování musí být provedeno nejdéle v 

posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. 

 

6. – 9. ročník 

Distanční vzdělávání probíhá beze změny. Před individuálními konzultacemi testování žáků 

neprobíhá. 

 

Školní družina 

Pro přihlášené žáky v prezenční výuce je v provozu ranní i odpolední družina v obvyklých 

časech. V pondělí a ve čtvrtek budou žáci po příchodu do družiny testováni a testování se 

třídou se již tento den nezúčastní. Žáci přicházejí i odcházejí vchodem školní družiny. 

Doporučujeme zkrátit čas pobytu dětí ve školní družině na nezbytnou dobu. 

 

Školní jídelna 

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci 1. stupně v prezenční výuce. 

Na dny prezenční výuky mají žáci oběd přihlášený.  

V týdnu, kdy mají žáci distanční výuku, mohou odebírat dotovaný oběd do jídlonosiče, a to 

v čase 11:00 – 13:00 h přes výdejové okénko školní jídelny (rampa na boční straně budovy). 

Žáci v distanční výuce budou mít v daném týdnu oběd odhlášený, proto je nutno oběd vždy 

nejpozději do pátku předcházejícího týdne do 14:00 h přihlásit. 

Žáků 6. - 9. ročníku se změny netýkají.  

 

 

 

 


