
Týdenní plán č. 41    7.6.2021 –  11.6.2021 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR 

dne 17. května 2021 bylo vydáno:  Novelizované mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny 

žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví 

frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí 

frekvence 1krát za 14 dní 

Na základních školách ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, ▪ homogenita 

tříd a skupin není povinná 

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení 

ochrany dýchacích cest.  

 

 

Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor, nutnost pravidelného větrání. Žáci 

musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátor. 

 

 

Paní psycholožka bude ve škole středy a pátky v době od 8 do 13 hod. 

 

 

Pondělí  7.6. 

1.Od 31.5.2021 se stále nezpívá a sportovní aktivity v rozsahu dle pokynů, šatny lze využít. 

TV lze nahradit procházkou, relaxačním cvičení ve třídě nebo v tělocvičně (max 20 žáků). 

Sportovní činnosti venku jsou bez omezení počtu žáků.  

1.stupeň – žáci přicházejí do školy mezi 7.40 a 7.55 hod. hlavním vchodem, testují třídní 

učitelé na začátku 1.vyuč.hod. 

2.stupeň – žáci přicházejí do školy v 7.30 hod., budou ve třídě v 7.40 hod.(testování 

s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek na  testování si žáci 
přinesou), výuka začíná v 8 hod podle platného rozvrhu hodin, ranní dohledy  již od 7.30 

hod. 

 

TESTOVÁNÍ před zahájením výuky – žáci z ranní družiny již budou otestovaní, ostatní žáci 

se budou testovat s vyučujícím ve třídě. Rozestupy min 1,5 m. Pokud chce být u testování ZZ, 

tak se dítě testuje se ZZ v jídelně.  

2.stupeň v 7.40 hod ve třídách  

 

V ostatních dnech testování ve ŠJ – správní zaměstnanci (pro 

žáky, kteří nebyli v pondělí ve škole) 
 

Pozitivní výsledek testu – zákonný zástupce si odvede žáka domů nebo žák do izolační 

místnosti (učebna VV, dohled správní zaměstnanci), volat rodiče  

Žák se nechce nechat testovat – odchází domů, učí se individuálně doma bez zajištění 

distanční výuky online a bez nároku na dotovanou stravu. 

 

 

 

 



2.Stravování – od 11.30 hod do cca 14 hod. 

Od 11.30 hod budou postupně obědvat 1. a 2.třídy  

Ostatní třídy po ukončení výuky. Kapacita míst v jídelně je snížena na polovinu, dohled u 

jídelny pouští do jídelny žáky podle kapacity volných míst. UPOZORNĚTE ŽÁKY, ŽE 

BUDOU DELŠÍ ČEKACÍ DOBY NA STRAVOVÁNÍ 

Přednost budou mít jen žáci s odpolední výukou! 

V jídelně může být jen tolik strávníků, kolik je míst k sezení. 

  

3.ŠD  

Příchod do ranní družiny – při příchodu v pondělí proběhne testování v malé tělocvičně.  

Rozestupy min 1,5 m. Testování – vychovatelky + Šebestíková N. 

Pozitivní výsledek testu – žák jde domů nebo do izolační místnosti.  

 

4.Plavání pro šk.rok 2020/21, Vodní svět Sareza, výuka 8.30 – 9.15 hod., 2.B - Uličná, 2.C –

Čenčíková, 14.6., 21.6., 28.6. (doprava – ZŘŠ Burová), testování před 

odjezdem, seznam s sebou, sraz, odjezd od školy sdělí třídní učitelky 

 

5.Výuka ZUŠ bude probíhat v prostorách ZŠ podle původního rozvrhu ze začátku školního 

roku, učitelé ZUŠ respektují domluvu, že v době od 13.30 do 14.30 hod nevyzvedávají 

ani nevracejí děti zpět do ŠD. Po tuto dobu zodpovídají za žáky. 

 

 

Úterý  8.6. 

1.Bovys – rozdávání ovoce a mléčných výrobků ve třídách s prezenční výukou, Čapková 

2.Občanské sdružení Zelená – 17 hod., sborovna 

 

 

 

Středa   9.6. 

1.Knihovna – Setkání s prvňáčky, 8.30 hod. - 10.15 hod., 1.B – Horáková, Šebestíková N. 

 

 

Čtvrtek   10.6. 

1.Knihovna – Tajemství v zahradě, odchod 9.30 hod., návrat 12.15 hod., 2.C – Čenčíková, 

Beňová 

 

 

Pátek   11.6. 

 

 

 

 

 

Různé:             
 

1.Knihovna – Setkání s prvňáčky, odchod ze školy 8.30 hod., návrat 10.15 hod., 1.C – 

Kulilová, 15.6. 

2.Knihovna – Detektivní kancelář, 9 – 11 hod., 2.B – Uličná, 21.6. 

 


