
Informace k prezenční výuce na 2. stupni od 3. 5. 2021 

1. Střídání prezenční a distanční výuky na 2.stupni ZŠ bude probíhat podle následujícího rozpisu:  

Prezenční výuka ve škole: 

- sudý týden (od 3. 5.) a následující sudé týdny třídy VI. C, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B 

- lichý týden (od 10. 5.) a následující liché týdny třídy VI. A, VI. B, IX. A, IX. B, IX. C 

Distanční výuka: 

sudý týden (od 3. 5.) a následující sudé týdny třídy VI. A, VI. B, IX. A, IX. B, IX. C 

lichý týden (od 10. 5.) a následující liché týdny třídy VI. C, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B 

2. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin. I nadále Hv – bez zpívání ve třídě a bez Tv 

ve vnitřních prostorách školy. Podle informací MŠMT od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny 

sportovní činnosti konané venku.  

3. Do ŠJ budou odcházet třídy podle daného rozpisu tak, aby byla zachována homogenita tříd. 

Před vstupem do jídelny budou vyučující a žáci dodržovat platná hygienická opatření (mytí 

a dezinfekce rukou, …). 

4. Během pobytu v budově školy mají všichni učitelé povinnost nosit respirátory typu FFP2 a žáci 

mohou používat chirurgické roušky (nikoliv látkové). 

5. Pokud žák nebude mít předepsanou ochranu úst nebo rodič nesouhlasí s nošením roušek 

u svého dítěte, nebude vpuštěn do budovy školy. Pokud roušku mimořádně zapomene, tak mu 

bude přidělena na vrátnici školy. 

V případě, že rodič odmítne testování dítěte, pak žák zůstává doma bez nároku na distanční 

výuku. Žák se v době prezenční výuky své třídy vzdělává sám. Učitel poskytne informace 

o probíraném učivu – téma hodiny, vzdělávací cíl. Do TK zapíše jeho absenci, která bude 

automaticky omluvena. Platí to i v případě, že rodič nesouhlasí s nošením roušek po dobu jeho 

přítomnosti ve škole. Zákonní zástupci o tom budou informovat třídního učitele a předají mu 

čestné prohlášení o důvodech neúčasti na prezenční výuce. 

6. Testování žáků 

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek daného týdne prezenční výuky.  

a) Žáci budou vstupovat do budovy školy v 8:00, dříve nebudou vpuštěni. V šatně školy se přezují, 

věci si odloží do šatní skříňky a půjdou do testovací místnosti své třídy. 

b) V 8.05 hod. proběhne společné testování třídy s vyučujícím. Při prvním testování bude dětem 

puštěno instruktážní video k AG testům.  

c) V případě, že některý z žáků bude mít AG test pozitivní, odchází do izolace a zákonný zástupce 

si žáka vyzvedne ve škole, aby podstoupil PCR testování. Ostatní pokračují ve výuce ve své třídě 

a čekají na pokyny KHS (viz přehled návazných postupů antigenního testování ve školách). Škola 

vydá pozitivně testovanému žáku potvrzení o pozitivním Ag testu na Covid – 19. 

d) Před zahájením rotační výuky bude rodičům i žákům zaslán odkaz na instruktážní video 

k testování žáků: 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

e) Testování se neprovádí u žáků/pedagogů, kteří absolvovali z důvodu onemocnění  

COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dní 

od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně 

písemně doložit (lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). 

7. Výuka bude probíhat v kmenových třídách žáků. 

 

 

V Plzni 28. 4. 2021 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

