
Provoz základní školy od pondělí 3. května 2021 

Je povolena osobní přítomnost: 

 • žáků 1. a 2. stupně základních škol v týdenních rotacích: 

 sudý týden – 4., 5., 6. a 7. třída (od 3. 5. 2021) 

 lichý týden – 1., 2., 3., 8. a 9. třída (od 10. 5. 2021) 

 

Rozpis příchodů jednotlivých tříd hlavním vchodem. 

Příchody: 

Lichý týden Sudý týden 

1.třída 7:50 4. třída 7:50 

2. třída 8:00 5. třída 8:00 

3. třída 8:10 6. třída 7:50 

8. třída 7:50 7. třída 8:00 

9. třída 8:00   

 
 
      

Obědy: Po Út St Čt Pá 

Lichý týden      

1. třída 11:30 11:30 11:15 11:15 11:15 

2. třída 12:00 12:00 11:30 11:30 11:30 

3. třída 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 

8. třída 13:10 13:10 12:20/13:10 13:10 12:20/13:10 

9. třída 13:10 13:10 12:20/13:10 13:10 12:20/13:10 

 Po Út St Čt Pá 

Sudý týden      

4. třída 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 

5. třída 12:20 12:20 12:15 12:15 12:15 

6. třída 13:10 13:10 11:30/12:20 12:20/13:10 12:20 

    7. třída 13:10 13:10 11:30/12:20 12:20/13:10 13:10 
 

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak 

neprolínají). 

Školní jídelna - všichni žáci  na prezenční výuce jsou automaticky přihlášení k obědům.  Pokud nebudou 

na obědy docházet, je nutné je odhlásit u vedoucí školní jídelny. Žáci na distanční výuce mají možnost 

vyzvednutí oběda výdejním okénkem ze dvora denně od 10:30 do 11:00, nebo 13:30 do 13:45 hod. 

Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorách) těch žáků a studentů, 

kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání. K ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z 

nošení ochrany úst (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž 

charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku). 



Provoz školní družiny je pro přihlášené účastníky od 6:30 hod do 17:00 hod.  

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranu úst po celou dobu pobytu ve škole (včetně 

školní družiny ).  

Povinné testování antigenními testy bude probíhat vždy u žáků 1. stupně pouze v pondělí, žáci 2. 

stupně budou testováni v pondělí a ve čtvrtek v době prezenční výuky.  

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných 

případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.  

 


