
Informace k výuce od 17.5.2021 na ZŠ Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres 
Vsetín, příspěvková organizace 

 
• Od pondělí 17.5.2021 se žáci 2.st. učí rotačním způsobem, 1. stupeň prezenčně celý bez 

rotace  

• Stále je nutné testování (1. Stupeň jen v pondělí, 2. stupeň i ve čtvrtek) 

• Ve vnitřních prostorách je stále nutné používat ochranu úst a nosu dle MO MZ  
 

• Lichý týden (od 10.5.) prezenčně 6. ročník, 8. ročník ostatní třídy 2.st. distančně 

• Sudý týden (od 17.5.) prezenčně 7. ročník, 9. ročník ostatní třídy 2.st. distančně 
 

• V co největší možné míře se vracíme k běžnému režimu a rozvrhům. 
 
Příchod do školy: 

• V pondělí bude žákovský vchod otevřen pro 1.stupeň od 6:15 - KVŮLI ORGANIZACI 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ a pro 2. stupeň od 7:30,  

• Od úterka bude žákovský vchod otevřen od 7:30 pro všechny (bude v provozu již běžná 
ranní družina). 

• Dohlížet na žáky v šatně budou zaměstnanci školy, kteří nasměrují děti do jejich tříd, 
dezinfikují ruce a dohlížejí, aby se žáci nepotkávali.  

• Dospělým (i rodičům) je vstup do školy zakázán. 
 

Testování:   

• Testovat se bude pravidelně v pondělí a pro 2.st. i ve čtvrtek před zahájením výuky 
výhradně ve škole. Účast na testování je dle mimořádného opatření Příloha č. 1 
usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433 podmínkou přítomnosti žáka na prezenční 
výuce ve škole. Žáky, jejichž ZZ nesouhlasí s testováním, nošením roušek či mají obavy z 
prezenční výuky a setkávání, mohou jejich ZZ z výuky obvyklým způsobem omluvit a 
budou se učit dle pokynů pedagogů s použitím platformy Teams, případně Komens (ZZ) 
či dalších dohodnutých postupů.  

• Testování začne v 7:45 ve třídách dle rozvrhu. U žáků 1. stupně a žáků s PO může být 
přítomen zákonný zástupce – v takovém případě se testuje zvlášť už od 7:20 a vchází 
vchodem u velké tělocvičny.   

• Samotné testování trvá přibližně 20 minut. V případě naplnění kapacity testovací 
místnosti pro testování s rodiči je třeba počítat s časem na čekání. 

• Bližší informace k průběhu testování podají pracovníci u vchodu u velké tělocvičny.  

• Je možné si přinést vlastní test ze schváleného seznamu Ministerstva zdravotnictví. 
 
Informace pro rodiče:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice 
Testování stručný návod:  https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf 
Video, jak test probíhá:  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4  
 

Výuka, přestávky: 

• Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu (včetně smíšených skupin jazyků, TV, 
volitelných předmětů apod.), organizaci přestávek upraví učitelé tak, aby se třídy  

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
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https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4


setkávaly co nejméně. Důraz klademe na dodržování pravidla 3R - Roušky, čisté Ruce, 
Rozestupy. 

• Tělesná výchova, sportovky atd. budou probíhat venku (dle počasí bude zvolena forma - 
běžný tělocvik či procházka, žákyně a žáci by měli již mít příslušné vybavení), v Hv budou 
žáci chodit v případě příznivého počasí ven - pobyt venku je doporučen co nejčastější. 

• Venkovní prostory budou využívány i v jiných hodinách dle možností a uvážení 
vyučujícího 
 

Stravování: 

• Žáci, kteří chodili na oběd a měli svačinky, mají tyto automaticky přihlášeny.  S dotazy 
ohledně stravování se obracejte na vedoucí jídelny. 

• V případě změn v dalších dnech postupujte dle běžných pravidel ŠJ.  

• Na svačinky chodí žáci 1. st. pod dohledem asistentek, 2.st. pod dohledem vychovatele 
ke konci velké přestávky. 

• Na oběd chodí žáci v doprovodu pedagoga dle rozpisu. Jednotlivé třídy mají mezi sebou 
prostorové i časové rozestupy a obědvají v oddělených částech jídelny.  

• Žáci, kteří nechodí na oběd, odcházejí neprodleně žákovským vchodem. 

• Žáci, kteří mají odpolední vyučování, čekají na zahájení výuky ve třídě, kde bude 
probíhat, případně (pokud mají souhlas zákonného zástupce) odcházejí ze školy a po 
návratu jdou rovnou do třídy. 

• Žáci na distanční výuce mají právo na odebrání obědů do nosičů stejně jako dosud. 
 

Družina a školní klub: 

• Kromě pondělní ranní družiny (viz organizace testování výše) dochází k návratu k 
původnímu režimu ze začátku školního roku včetně ranní družiny od 6:15 

• Připomínáme seznam oddělení:  
o Wiesnerová 1.A  a část 2.C; Lindušková 1.B a část 2.B; Géryková 1.C  a část 2.C;  
o Kučerová 2.A  a část 2.B; Humeníková 3.A; Kelnarová  3.B 

• Při příchodu do ranní družiny a při odchodu z družiny rodiče komunikují s vychovatelkou 
přes dveřní telefon, do školy nevstupují.  

•  V jednotlivých odděleních se žáci nenavštěvují. 

• Do družiny přicházejí žáci 2. a vyšších ročníků po obědě. Před obědem si žáci zanesou 
věci do družiny. K okénku v jídelně jdou třídy kompletní. 

• Provoz školního klubu je pouze pro žáky 4. a 5. ročníku. 

• O velké přestávce je prozatím klub mimo provoz. Po příchodu do klubu po 12:00 se žák 
hlásí u vychovatele, ten ho pošle do příslušné místnosti, při odchodu jde žák rovnou do 
šatny a neprodleně opouští školu žákovským vchodem. 

 
Další informace naleznete také na webu školy a na nástěnce v Bakalářích. 
 
Mgr. Milan Hendrych 

 


