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I. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL OD 12. 4. 2021 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ 

1) I. stupeň ZŠ – v týdenních rotacích celých tříd (viz rozpis) 
2) II. stupeň ZŠ – výuka probíhá distančně 
3) Individuální konzultace lze požadovat po předchozí domluvě s příslušným 

vyučujícím 
4) Skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků za dodržení režimových opatření 

pro:  
a) znevýhodněné žáky 2. stupně ZŠ 
b) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ 

5) Školní družina – pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin 
stejné jako ve třídě 

 
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

1) Ochrana nosu a úst – všichni povinně, ochrana úst a nosu 
a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (FFP2, FFP3) splňující 

standardy MO MZd 
b) Žáci ve škole a ve školní družině: zdravotnické obličejové masky (roušky) 

splňující standardy MO MZd 
2) Testování – povinné, neinvazivní testování 

a) antigenní testování 2 x týdně 
b) PCR test 1 x týdně 
c) první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu 
d) testování neprobíhá v případě individuálních konzultací 
e) testování probíhá v případě skupinových konzultací 

3) Větrání 
a) větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé vyučovací hodiny, případně 

každých 30 minut 
b) během vyučování pouštět rekuperaci pro výměnu vzduchu mimo větrání 
c) využívat maximálně venkovní výuku v letní škole a v zahradě školy 

4) Homogenita – povinná homogenita všech tříd a skupin 
a) ve třídě 
b) o přestávce 
c) na pozemku školy 
d) při venkovní výuce 
e) při skupinových konzultacích 

5) Školní jídelna – stravování (obědy) 
a) prezenční výuka – platí rozpis pro jednotlivé třídy (rozpis sudý/lichý týden) 

- rozestupy mezi žáky 
- max. 4 žáci u stolu 
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b) distanční výuka 
- pouze odběr obědů u venkovního výdejového místa 

c) stejná pravidla platí pro konzumaci svačin 
6) Vstup a pohyb třetích osob v prostorách školy – vstup třetích osob (mimo děti, 

žáky, zaměstnance) v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí 
režimových opatření minimalizujících styk se žáky 
 

ZÁVĚREM 
1) Neúčast na povinné prezenční výuce 

a) učivo bude příslušnou třídní učitelkou připraveno odpoledne k vyzvednutí 
(sešity…) 2 x týdně u služby ve vestibulu školy 

b) v týdnu distanční výuky pracuje povinně celá třída přes komunikační nástroje 
TEAMS/Bakaláři 

 
 

Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy 


