
Informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ k provozu  

od 17.5.2021 

 

     Mateřská škola 

1. Provoz MŠ byl obnoven v normálním režimu již od 10.5.2021. Na této skutečnosti novelizované 

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení 

(s účinností od 17.5.2021) nic nemění.  

2. Nadále budou důsledně dodržována všechna hygienická opatření. 

      Základní škola  

1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních  
umožňuje od 17.5.2021 osobní přítomnost ve škole všem žákům I. stupně ZŠ. 

2. V Ústeckém kraji bude nadále pokračovat tzv. rotační výuka na II. stupni. Od 17.5.2021 se bude 
prezenční výuka v naší škole týkat žáků sedmé a deváté třídy. Žáci šesté a osmé třídy budou pokračovat 
v online výuce.  

3. Pro žáky I. stupně, sedmé a deváté třídy budou rozvrhy zadány v pátek 14.5.2021 do EŽK. Pro žáky šesté 
a osmé třídy platí původní rozvrh „online vyučování“.  

4. Podmínkou pro osobní přítomnost žáků ve škole je existence negativního testu na COVID-19 (případně 
potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 90 dnech). Žáci I. stupně 
budou v následujícím období testováni 1x týdně (při prvním příchodu do školy), žáci II. stupně 2x (vždy 
v pondělí a ve čtvrtek).  

5. V případě odmítnutí testování nemůže škola umožnit žákům (ani zaměstnancům) přítomnost v ZŠ.  
6. Vzhledem k tomu, že testování bude trvat cca. 20 min., žádáme rodiče, aby v pondělí a ve čtvrtek zajistili 

včasný příchod žáků do školy, nejlépe do 07:10 hod.   
7. Testování se bude realizovat testy singclean. Video návod na jejich použití najdete na adrese 

https://www.goodtest.cz/videonavod. 
8. V případě, že Vaše dítě nebude v ZŠ v den povinného testování (pondělí, čtvrtek), bude test realizován 

ihned po jeho nástupu do školy. 

 

    Školní družina 
      

1. Novelizované mimořádné opatření MZd ČR zrušilo veškerá omezení, tzn. provoz ŠD bude zajišťován 
v běžném provozu (ranní i odpolední družina). Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.  

2. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.  
 
 

Další upozornění 
 

- Upozorňujeme  rodiče na povinnost žáků a zaměstnanců školy nosit ochranné prostředky dýchacích 
cest (respirátory, v případě žáků zdravotnické roušky), které splňují požadavky filtrační účinnosti 
alespoň 94%. Tento požadavek se nevztahuje na děti z MŠ.  

- Obědy je nutné objednat  v pondělí do 07:30 hod. osobně nebo na tel. lince 417871044 (p. 
Richterová).  

- Vzhledem k tomu, že v rámci  hygienických opatření budou učebny ve zvýšené míře větrány, zvažte 
vhodné oblečení dětí.  
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