
Týdenní plán č. 23   31.1.2022 –  4.2.2022  
 

 

Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor ve společných prostorech, nutnost pravidelného 

větrání.   
 

Žáci musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátor ve společných prostorech.  

Upozorněte žáky, že již není možnost vyzvednout si roušku na vrátnici! 

 

Upozornění: 

Pozor na testování žáků po příchodu z karantény nebo nejsou v pondělí ve škole – ZŘŠ Burová 

 
 od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se 

preventivní testování první vyučovací den v týdnu, 

 testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci  

 v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při 

výuce apod.)  

 výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to 

neumožňuje 
povinnost se testovat platí i pro zaměstnance, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci  

Pondělí  31.1.      

1.TESTOVÁNÍ  

Žáci 2.stupně přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod 

testování 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.  

Testování na 1.stupni proběhne s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek na, výuka začíná 

po ukončení testování.   
Na testování budou třídy 1.stupně ve třídě v 7.50 hod! 
TESTOVÁNÍ před zahájením výuky – žáci z ranní družiny se budou testovat při příchodu do družiny.  

 

Žáci, kteří přicházejí po 8.hod se testují ve ŠJ se správními zaměstnanci. 

V ostatních dnech testování ve ŠJ od 7.40 hod. – školní asistent Záruba, správní zaměstnanci (pro žáky, kteří 

nebyli v pondělí nebo ve čtvrtek ve škole). Netestovaní žáci se musí v následujících dnech hlásit – 

kontrolují TU, nerespektování tohoto opatření může být hodnoceno výchovným opatřením (DTU) 

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

VV, dohled AP Špacírová.), volat rodiče, dezinfekce učebny 

 

Pokud  se  dítě  nebo  žák  screeningovému  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, 

ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  

zdravotnictví  (zvýšené použití  ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole a školském 

zařízení, zákaz některých aktivit atd.). 

      
2.Změna RH ve 3. a 2.třídách od 1.2.2022 (plavání)  

3.Vysvědčení – TU ve svých hodinách rozdají výpisy (odcházející žáci – vysvědčení) 

 

      

Úterý  1.2. 

1.DL – Ronja, dcera loupežníka, 8.30 hod., vstupné 60 Kč, návrat ve 3.vyuč.hod., 3.A – Žemborská, 3.B – 

Horák, 3.C – Rajmonová + AP 

2.Knihovna – Daliborova, Pověsti našeho města (lit.beseda), 8 – 10 hod., 4.B – Šmajstrlová 

3.Ovoce a mléčné produkty BOVYS – mimořádný rozvoz, Čapková 

4.Občanské sdružení Zelená – schůzka, 17 hod. 

 

 



Středa  2.2. 

1.Plavání ve školním roce 2021/22, VSS, 2.2. – 22.6.2022, pro dohled výjimka po domluvě s KHS 

   2.B - Horáková, AP Šebestíková, 2.C – Rabatin (TU-Kulilová), 8.45 – 9.30 hod. 

 

 

 

Čtvrtek  3.2. 

 
 

Pátek  4.2. 

Pololetní prázdniny  

 

  

 

Různé:             

 

 

1.Policie ČR – beseda, 1.hod – 2.A, Valníčková, 2.hod – 2.C, Kulilová, 3.hod. – 2.B, Horáková, 11.2. 

2.Ovoce a mléčné produkty BOVYS – rozdávání ve třídách vždy sudé pondělí, Čapková 

 
 

 
 


