
Základní informace k docházce 2. st. od 24. května 2021 

Vážení rodiče, 

zde jsou základní informace k návratu žáků do školy. 

 

Zajištění ochrany zdraví: 

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným 

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

- Ochranné prostředky u žáků musí být ve formě zdravotnické roušky, nano roušky nebo respirátoru, 

u dospělé osoby – respirátoru, na děti MŠ se tato povinnost nevztahuje. 

- Ochranný štít mohou žáci používat pouze se souběžnou ochranou úst a nosu (rouška, nano rouška, 

respirátor). Nelze jen štít. 

- Ochranné prostředky budou mít žáci po celou dobu pobytu ve škole. 

- V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáků v průběhu dne, bude škola neodkladně 

informovat zák. zástupce a žáka umístí do izolační místnosti. Zák. zástupce následně zajistí neodkladné 

vyzvednutí žáka ze školy. 

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, 

včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí.  

Větrání 

- Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných 

prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, 

krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. 

Testování žáků 

- Dle rozvrhu testování druhého stupně  

- Probíhá v jídelně 

Výuka 

- Výuka zajištěna dle rozvrhu pro 2. st. 

- Žáci se ve třídách nestěhují, výjimkou jsou volitelné předměty a předměty vyžadující odborné učebny 

(Ptm, Ch..). 

- Tělesná výchova probíhá venku, je třeba k tomu mít vhodné oblečení a obuv (během sportovních aktivit 

bez roušky či respirátoru). V případě nepříznivého počasí se vyučuje ve třídě teorie. 

- Některé dny, v některých ročnících je konec vyučování upraven (z důvodu zajištění organizace 

stravování ve školní jídelně). Informace o časech jsou v upraveném rozvrhu. 

  



Školní klub 

- Určen pouze pro žáky s odpoledním vyučováním v režimu: 

PO: 13:30 – 14:05 pro 8. roč. (učebna Londýn) 

13:30 – 14:05 pro 9. roč. (místnost pro ŠK) 

ÚT: 13:30 – 14:05 pro 9. roč. (místnost pro ŠK) 

ST: 12:35 – 13:25 pro 9. roč. (místnost pro ŠK) 

13:30 – 14:05 pro 8. roč. (učebna Londýn) 

ČT: 12:35 – 13:25 pro 9. roč. (místnost pro ŠK) 

13:30 – 14:05 pro 8. roč. (učebna Londýn) 

Vstup do školy na výuku  

- Dle rozvrhu tříd. 

 

Děkujeme za pochopení a podporu.  

kolektiv ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHOVÁ CESTA 

 


