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ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY 

  1. 9. – 3. 9. 2021 
 

1. 9. 2021 

07:55 – 08:40   testování žáků 2. až 9. tříd 

      přivítání žáků 2. až 9. tříd 

 

09:30 – 10:30 přivítání žáků 1. tříd v tělocvičně školy a následně ve třídách 

ředitelem školy a pověřeným zástupcem zřizovatele 

 

 06:00 – 16:30   provoz školní družiny (příchod a odchod dětí z ul. Bezručova) 

 10:30 – 11:30   výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ 

 11:30 – 12:30   výdej obědů žákům a zaměstnancům gymnázia 

 12:45 – 13:15   výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci) 

  

2. 9. 2021 

06:00 – 07:35  provoz školní družiny (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.) 

 

07:55 – 10:35   testování žáků 1. tříd 

výuka 1. tříd 

07:55 – 11:30   výuka 2. – 3. tříd 

07:55 – 11:55   výuka 4. – 5. tříd 

07:55 – 12:10   výuka 6. – 7. tříd 

07:55 – 12:25  výuka 8. – 9. tříd  

 

 10:35 – 16:30   provoz školní družiny (odchod dětí z ul. Bezručova) 

 10:30 – 11:00   výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)  

 11:00 – 11:30   výdej obědů žákům 1. tříd  

 11:30 – 13:00  výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ 

 13:00 – 14:00  výdej obědů žákům a zaměstnancům gymnázia 

   

3. 9. 2021 

06:00 – 07:35  provoz školní družiny (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.) 

 

07:55 – 10:35   výuka 1. tříd 

07:55 – 11:30   výuka 2. – 3. tříd 

07:55 – 11:55   výuka 4. – 5. tříd 

07:55 – 12:10   výuka 6. – 7. tříd 

07:55 – 12:25  výuka 8. – 9. tříd  

 

 10:35 – 16:30   provoz školní družiny (odchod dětí z ul. Bezručova) 

 10:30 – 11:00   výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)  

 11:00 – 11:30   výdej obědů žákům 1. tříd využívajících ŠD 

 11:30 – 13:00  výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ 

 13:00 – 14:00  výdej obědů žákům a zaměstnancům gymnázia 

 

Od 6. 9. 2021 probíhá výuka dle platných rozvrhů. 
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INFORMACE K TESTOVÁNÍ A OCHRANĚ 

DÝCHACÍCH CEST 
 

Testování 
 

1. Testování žáků 2. až 9. tříd probíhá ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021, žáci 1. tříd se testují 

poprvé dne 2. 9. 2021 a další dny jsou shodné s vyššími ročníky. 

2. Škola umožní testování žáků 1. – 3. tříd za přítomnosti 1 zákonného zástupce v určeném 

prostoru školy (vstup do TV – vpravo od hlavního vchodu školy) a pod dohledem určeného 

zaměstnance školy..  

3. Testování žáků 1. – 3. tříd bez doprovodu zákonného zástupce a testování žáků 4. – 9. tříd 

probíhá ve třídách pod dohledem třídního učitele. 

4. Testování není povinné pro žáky, kteří doloží: 

a) řádně dokončené očkování, nebo 

b) lékařské potvrzení, že neuběhlo 180 dní od prodělání nemoci COVID-19, nebo 

c) platný negativní test (PCR, antigenní) z certifikovaného odběrového místa. 

 

Respirátory, roušky 

 
1. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do 

budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným 

prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření 

MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 

prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 

potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 

dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, 

vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba 

nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 

2. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně 

platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni ve 

třídách, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení). 

3. Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na 

něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost 

nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, 

tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo 

žáci spadají pod výjimky). 

4. Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v manuálu 

MŠMT (https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-

skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf). 

 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

