
INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY 

Výuka od 10. května 2021  

 Výuka 2. stupně (6. až 9. tříd) bude probíhat v týdenních rotacích celých tříd a to následovně: 

 Liché týdny (10. 5. až 14. 5., 24. 5. až 28. 5. atd.)  

 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 8.C prezenčně (ve škole) dle původního rozvrhu s úpravami konců 

vyučování – informuje třídní učitel, vchod do školy dřevěnými vraty přes dvůr, odchod 

ze školy skleněným hlavním vchodem u tělocvičny. 

 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B distančně (doma jako doposud) online hodiny + zadaná práce 

 Sudé týdny (17. 5. až 21. 5., 31. 5. až 4. 6. atd) 

 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 8.C distančně (doma jako doposud) online hodiny + zadaná práce 

 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B prezenčně (ve škole) dle původního rozvrhu s úpravami konců 

vyučování – informuje třídní učitel, vchod do školy dřevěnými vraty přes dvůr, odchod 

ze školy skleněným hlavním vchodem u tělocvičny 

 Výuka 1. stupně (1. až 5. tříd) bude probíhat BEZE ZMĚNY v týdenních rotacích celých tříd  

 Liché týdny (10. 5. až 14. 5., 24. 5. až 28. 5. atd.)  

 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5 A prezenčně (ve škole) dle původního rozvrhu s úpravami konců 

vyučování – informuje třídní učitel (v hodinách - Tv a Hv s omezeními), vchod do školy 

u tělocvičny – skleněnými dveřmi 

 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B distančně (doma) online hodiny + zadaná práce 

 Sudé týdny (17. 5. až 21. 5., 31. 5. až 4. 6. atd) 

 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A distančně (doma) online hodiny + zadaná práce 

 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B prezenčně (ve škole) dle původního rozvrhu s úpravami konců 

vyučování – informuje třídní učitel (v hodinách - Tv a Hv s omezeními), vchod do školy 

u tělocvičny – skleněnými dveřmi 

 Pravidla pro výuku a zadávání úkolů 

 synchronně (živá vysílání dle rozvrhu – viz kamery u těchto hodin v třídní knize) a asynchronně 

(zadávání učební látky a úkolů) 

 distanční výuka je povinná, v případě nepřítomnosti na synchronní výuce nebo neplnění zadávaných 

úkolů musí zákonný zástupce žáka uvést důvod tohoto neplnění a žáka omlouvat 

 zadávání učební látky a úkolů v průběhu hodin prezenční výuky, případně v pátek. Úkoly v tištěné 

podobě budou i nadále připraveny k vyzvednutí v prostorách průjezdu v hlavní budově vždy v pátek 

– vstup dřevěnými vraty od 10:00 do 15:00 hodin – zvonit na kterýkoliv zvonek, nebo je žáci obdrží 

již při prezenční výuce. 

 začátky hodin synchronní výuky (živého vysílání) - stejné jako začátky hodin při běžné prezenční 

výuce (8:00, 8:55, 10:00, 10:55, 11:50, 12:45) 

 rozvrh živých vysílání naleznete na webových stránkách školy a jednotlivé hodiny budou vždy 

označeny symbolem kamery v třídní knize jednotlivých tříd v EduPage, přes které se žáci do těchto 

„živých“ hodin připojují. 

 

 Provoz jídelny:  

 Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně (ve škole) a stravují se ve školní jídelně, budou mít oběd 

automaticky přihlášený. Mohou konzumovat oběd v jídelně – škola zajistí zvláštní organizační 

opatření (úprava konců vyučování, vzdálenost mezi strávníky u stolů atd). Oběd si mohou odebrat 

i do jménem označeného jídlonosiče, který ráno žák odevzdá do školní jídelny a po vyučování si 

ho odnese domů (nemusí stát v řadě a nemusí se bez roušky kontaktovat u stolu se spolužáky)   



 Žákům 1. až 9. tříd, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem, bude i nadále umožněn 

odběr obědů pouze do jídlonosičů. Tito žáci jsou v době, kdy probíhá jejich distanční výuka (jsou 

doma) automaticky odhlášeni. Pokud mají zájem o oběd, musí si ho včas objednat. Odběr obědů 

těmto žákům bude umožněn pouze do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:20 - vstup do školy 

dřevěnými vraty a od 14:00 do 14:30 - vstup do školy pouze dřevěnými vraty – zvonit na jídelnu. 

Odběr stravy v předem připraveném, jménem označeném jídlonosiči bude umožněn i v době od 

11:00 do 14:30 před kanceláří vedoucí jídelny. 

 změny v objednávce obědu pro pondělí 10. 5. 2021 lze provést nejpozději telefonicky nebo 

SMS v pondělí 10. 5. do 7:30 hodin 

 

 Provoz družin (vždy pouze pro žáky přihlášené do družiny, kteří mají prezenční výuku)  

 Ranní družina od 6:00 do 7:40 hod, odpolední od 11:30 do 16:30 hodin 

 Oddělení: 

 1. třída – (Matějková) - družina č. 4 u velké tělocvičny 

 2. třída – (Kačenková) – družina č. 1  

 3. třída – (Hedbávná) – družina č. 3  

 4. třída – (Meidlová) – družina č. 2 (u dveří do průjezdu) 

 5. třída – (zredukované počty - informace u paní Hedbávné)  

 6. oddělení - Pro žáky rodičů podílejících se na IZS, státních zaměstnanců atd. – od 6:00 

do 16:30 

 

 Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory a žáci roušky po celou dobu pobytu ve škole 

(včetně školní družiny). Výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav 

 

 Technické problémy 

Pokud řešíte nějaké technické problémy týkající se  elektronické komunikace Vašich dětí se školou, 

případně i potřebujete výpomoc v zapůjčení zařízení umožňujícího tuto komunikaci, kontaktujte pana ing. 

Navrátila navratil.b@zsjemnice.cz nebo volejte 731 180 822.  

 

 Testování na COVID – 19 

 Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 

 Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že 

mimořádné opatření vychází vstříc tomu, aby právo na vzdělávání bylo co nejvíce naplněno, a 

přitom bylo co nejvíce chráněno zdraví všech. Testování samoodběrem představuje minimální 

zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví. 

 Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na 

testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice 

nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale 

bude mu poskytnuta přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost 

připojit se do hodin on-line v týdnech distanční výuky, případně dílčí individuální podpora v rámci 

pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. 

 K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud 

nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 

personálu 

 V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí 

osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným 

zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující 

osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění 

vstupu do školy). 
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 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby 

nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci 

minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-

PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení 

od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji 

škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v 

případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní 

 Testování bude probíhat u žáků 2. stupně 2x týdně v případě antigenního testování (v pondělí a 

čtvrtek, vždy ihned po příchodu do školy, družiny) a 1× týdně v případě použití RT-PCR testů. 

 Testování bude probíhat u žáků 1. stupně a zaměstnanců školy 1x týdně, zpravidla v pondělí. 

 Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, 

je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování 

s ostatními.  

 Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu. 

 V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je 

nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Proces testování a návazné kroky probíhají 

dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole 

neúčastní.  

 Žáci i zaměstnanci školy budou testováni těmito testy: Singclean. Způsob testování můžete 

shlédnout zde: Odkaz na video - testování ve škole Singcelean testy 

 

Mgr. Zdeněk Hirt  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

