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“Škola o každém a pro každého.“ 

Opatření platná od 13. 9. 2021 
 

Prezenční výuka: 
 

Všechny třídy chodí prezenčně do školy. Výuka se řídí podle rozvrhu. 

 

Nástup žáků: 
 

Žáci nastupují do školy tak, jak byli zvyklí z dřívějších dob. Pro větší rozptýlení nástupu do 

školy bude škola otevřená již od 7:30, žáci by do budovy měli přicházet nejpozději tak, aby 

v 7:55 již byli ve třídě.  

 

1. stupeň vstupuje do budovy vstupem A, kde bude vždy připraven dohled. Rodiče prosím 

nevstupujte s žáky do školy. Žáci mají při vstupu do budovy nasazen respirátor či 

chirurgickou roušku.  

2. stupeň vstupuje do budovy vstupem D. Žáci pokračují přímo na své pavilony/patra a do 

svých tříd. Žáci mají při vstupu do budovy nasazen respirátor či chirurgickou roušku.  

 

Přezouvací období ještě nebylo vyhlášeno, šatní skříňky budou k dispozici během příštího 

týdne.  

 

Testování žáků: 
 

Aktuálně není vyhlášené povinné testování žáků.  

 

Roušky: 
 

Žáci na musí mít na ústech min. zdravotnickou roušku, možno nahradit respirátorem či 

certifikovanou nano rouškou ve všech společných prostorech školy.  

 

Družina: 
 

Družina funguje v klasickém režimu. 

   

 

Obědy: 
 

Vydávání obědů ve školní jídelně je beze změny. Připomínáme, že žáci se z důvodu většího 

dělení skupin mohou v rámci oběda zdržet.  

 

 

Homogenita skupin: 

 

Stále se budeme snažit organizovat výuku tak, aby žáci přicházeli do kontaktu s omezeným 

počtem dalších tříd, v ideálním případě stále stejných. I z tohoto důvodu je v tuto chvíli 

zamezen volný pohyb žáků po škole, kdy je potřeba, aby se zdržovali pouze na svých 
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“Škola o každém a pro každého.“ 

patrech/pavilonech a třídách. Pohyb po škole je samozřejmě možný z důvodů souvisejících 

s výukou.  

 

 

Prevence: 
V rámci co největší prevence rizika nákazy ve třídách prosíme rodiče, aby neposílali žáky do 

školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky: 

 

zvýšená tělesná teplota 

suchý kašel 

dušnost 

zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 

ztráta chuti a čichu 

bolest v krku 

bolest svalů a kloubů 

rýma / ucpaný nos 


