
Týdenní plán č. 44    28.6.2021 –  30.6.2021 

  

 

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

zdravotnické roušky nebo respirátor. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno: 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde 

se oproti současnosti mění následující:  

o Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání 

po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a 

odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.  

o Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při 

poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) 

zůstává stejný režim jako doposud. 

 

Pondělí  28.6. 

  

 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 7.40 hod., testování s třídním učitelem, (kolíček na prádlo nebo 

jiný stojánek na  testování si žáci přinesou) 

 

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.  

V ostatních dnech testování ve ŠJ – správní zaměstnanci (pro žáky, kteří nebyli v pondělí ve škole). 

Netestovaní žáci se musí v následujících dnech hlásit – kontrolují TU, nerespektování tohoto opatření bude 

hodnoceno výchovným opatřením (DTU) 

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. 

 

Stravování – od 11.30 hod do cca 14 hod. 

Od 11.30 hod budou postupně obědvat 1.třídy (pokyny stále stejné jako v předchozím období) 

2. – 5.třídy, po 4.vyučovací hodině obědvají nejdříve nedružinové děti, pak ŠD. 

6. – 9.třídy, po 5.vyučovací hodině dle pokynů ZŘŠ Burové 

 

ŠD  

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

Rozestupy min 1,5 m. Testování – vychovatelky 

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

 

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

 

Úterý  29.6. 

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

2. Třídnické práce, 1.stupeň 8 – 11.40 hod., 2.stupeň 8 – 12.35 hod. 

3. Exkurze ZOO – za příznivého počasí, 3.C – Rokytová, Tulejová, Buroví A., sraz 7.45 hod., odchod v 8 

hod., návrat ke škole do 12.30 hod 

 

 

 

 

 

 



Středa   30.6. 

1. Vysvědčení  

– pro 1. – 8.ročník, 8 – 8.45 hod., 6.A učebna na malém hřišti 

- pro 9.ročník – hala, od 9 hod., jen pro žáky a zaměstnance školy (případně podle pokynů ŘŠ) 

2. ŠD – vychovatelky přebírají žáky po 1.vyuč.hod., provoz do 15.30 hod. 

3. Žáci, kteří odcházejí ze školy, vrátí čipy ze ŠJ třídním učitelům v 1.vyuč.hod., ve ŠJ jen  

nahlásí číslo čipu (platí pro žáky, kteří půjdou na oběd) 

4. Odevzdat čipy odcházejících žáků vedoucí ŠJ Krupičkové (SŠ, změna ZŠ, stěhování atd.), při  

ztrátě uhradit 110 Kč u paní Krupičkové 

5. VÝDEJ OBĚDŮ OD 11 HOD. DO 13 HOD. 

 

 


