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Informace k provozu školy od 17. 5. 2021  
 

Níže uvedené informace jsou výčtem změn, které v souvislosti s postupným návratem 

žáků do škol platí pro Moravskoslezský kraj od 17. května 2021. Není-li uvedeno jinak, 

platí pravidla provozu školy platná od 10. 5. 2021.  

 

TESTOVÁNÍ 

Probíhá ve stejném režimu jako doposud. 

VÝUKA 

Povolena osobní účast 

 žáků 1. stupně základních škol formou prezenční výuky (podmínka testování platí), 

 žáků 2. stupně základních škol formou rotační výuky (střídání prezenční a distanční 

výuky celých tříd v týdenních cyklech). 

Žáci 1. stupně se vzdělávají prezenčně. 

Žáci 2. stupně mají nastaven následující režim: 

II. turnus (sudé týdny):  17. 5. - 21. 5. 

Prezenční výuka (ve škole): třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A 

Distanční výuka (doma): třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9.B (prostředí TEAMS dle rozvrhů pro 

DisV) 

1) Prezenční výuka již nemusí probíhat v homogenních skupinách. Přesto vedení školy 

bude dbát na minimalizaci kontaktů mezi žáky. 

2) Žáci se učí dle platného rozvrhu s výjimkami dle platných opatření a organizačních potřeb 

školy. 

3) Účast na prezenční i distanční výuce je pro všechny žáky povinná.  

4) V rámci výuky jsou zakázány zpěv a sportovní činnosti ve vnitřních prostorách při 

vzdělávání.  

5) Průběh TV venku je povolen dle platných pravidel. 

6) V průběhu prezenční výuky, vč. přestávek bude: 

 probíhat pravidelné větrání tříd a chodeb (doporučujeme, aby děti měly teplejší oblečení), 

 zařazován pobyt žáků  na čerstvém vzduchu (dle možností školy), 

 realizována vzdělávací činnost ve venkovních  prostorách, a to i mimo areál školy (dle 

možností školy), 

 platit povinnost žáků a zaměstnanců školy nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, 

včetně školní družiny; je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele (např. cizí 

jazyk), je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, při dodržení 

vzdálenosti alespoň 2 metry od všech osob, 

 omezen pobyt žáků na chodbách během přestávek, 
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 omezen vstup třetích osob (zákonných zástupců, kontrolních orgánů, pracovníků 

poradenských zařízení, krajské hygienické stanice, osob zajišťujících externí služby 

škole) do prostor školy za dodržení režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

7) Před vstupem do školy se žáci jednotlivých tříd shromažďují před školou v určených 

časech, kde si celou třídu vyzvedává příslušný vyučující, a dle jeho pokynů vstupují do 

školy. 

HARMONOGRAM VSTUPŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLY (NUTNO DODRŽOVAT) 

Hlavní vstup školy 

  Dveře vlevo    Dveře vpravo 

07:30  1. A, 1. B    6. A 

07:35  2. A, 2. B    7. A 

07:40  3. A, 3. B    8. A 

07:45    4. A, 4. B    9. A 

07:50  5. A, 5. B 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

1) Ruší se institut tzv. „hlídací třídy“ pro děti profesí určených mimořádným opatřením. 

2) Školní družina přechází do běžného provozu.  

VÝDEJ OBĚDŮ 

1) Výdej obědů strávníkům bude probíhat následovně: 

10:45 – 11:15  cizí strávníci (pouze do jídlonosičů) z ul. Bezručova 

11:30 – 13:45 žáci a zaměstnanci ZŠ přítomni prezenční výuce (NE do jídlonosičů) 

13:45 – 14:15 žáci a zaměstnanci gymnázia přítomni prezenční výuce 

14:15 – 14:30  žáci ZŠ a gymnázia přítomni na distanční výuce (pouze do jídlonosičů) 

2) V době výdeje obědů žákům a zaměstnancům ZŠ/gymnázia na prezenční výuce nebude 

umožněn vstup do prostor ŠJ nikomu jinému. 

3) Žáci mají nárok na dotovanou stravu nejen při prezenční, ale také při distanční výuce. 

4) Všichni strávníci jsou povinni provádět přihlašování nebo odhlašování obědů přes svůj 

internetový účet na eCanteen nebo mohou využít email zerzanova@zshrubina.cz, kde 

zašlou svůj požadavek na odhlášení/přihlášení obědů. 

 

V Havířově dne 14. května 2021 

 Mgr. Tomáš Ptáček 

 ředitel školy 

 

 

 

      


