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PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. 5. 2021, 
aktualizace 8. 6. 2021 
 

Prezenční výuka od 17. 5. 2021 podle stálého rozvrhu pro všechny třídy 
 
Ochrana úst a nosu 

• Povinná ochrana úst a nosu pro žáky ZŠ – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO 
MZd. 

• Povinná ochrana úst a nosu pro zaměstnance školy – respirátory (standardy dle MO MZd). 

• Od 8. 6. 2021 žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to 
při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole 
(např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.  

 
Vstup do budov 

• Vstup do budovy čp. 4 od 6:15 hod. 

• Vstup do budovy čp. 11 od 6:30 hod. 

• Vstup do budovy čp. 313 od 7:00 hod. 
 
Testování 

• Budova čp. 4   místnost školní družiny    6:15 – 7:45 hod.  

• Budova čp. 11   učebny      7:00 – 7:45 hod. 

• Budova čp. 313  jazyková a humanitní učebna   7:00 – 7:45 hod.  

• Povinné neinvazivní testování žáků – antigenní testování 1x týdně, v pondělí. Žáci se budou 
testovat sami pod dohledem pedagogického pracovníka školy. 

• U žáků 1., 2. a 3. ročníků a žáků se zdravotním postižením bude moci být zákonný zástupce při 
testování ve škole přítomen, aby mohl být svému dítěti oporou. 

• Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. 

• Odmítne-li zákonný zástupce testování svého dítěte, žák se neúčastní prezenční výuky, je 
považován za nemocného, bude mu zadána domácí práce a úkoly. 
 

Větrání 

• Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. 
 
Školní družina  

• Provoz v běžném režimu. 
 
Školní stravování 

• Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.  Přicházejí v časových 
rozestupech dle rozpisu, s ochranou úst a nosu. U výdejního okénka se prokáží čipem. Roušku 
sundávají a nasazují u stolu. Dezinfekce židlí a stolů provádějí zaměstnanci školy vždy před 
usazením každé nové skupiny. 

• U stolu sedí žáci jedné třídy dle zasedacího pořádku. 

Příchod do školní jídelny 

 

I. A 11:15  

I. C 11:20  

I. B 11:25  

II. A 11:40  

III. A 12:30  

III. B 12:35  
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IV. A 12:40   

IV. B 12:40  

V. A 12:50 11:50 (čtvrtek) 

V. B 12:50 11:50 (čtvrtek) 

 
Žáci druhého stupně příchod do školní jídelny ve 12:20 nebo ve 13:15  
 

Stravování cizí strávníky 

• Cizí strávníci jídelnu nenavštěvují. Mají možnost si odebrat stravu v 10:30 hod.  

 

Vstup třetích osob 

• Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) v době provozu školy nebo školského zařízení je 
možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

 
Opočno 8. 6. 2021     
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Alexanderová v. r. 
ředitelka školy 
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