
Informace k výuce od 24.5.2021 na ZŠ Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres 
Vsetín, příspěvková organizace 

 
• Od pondělí 24.5.2021 se všichni žáci školy učí prezenčně. 

• Je nutné testování jednou týdně v pondělí. 

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

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

• Vracíme se k běžné výuce dle rozvrhu. Pouze TV a volitelné sportovní předměty budou 
probíhat v posledním květnovém týdnu převážně venku (ohledně vnitřního provozu TV 
řešíme upřesnění pravidel) a nebude se zpívat. 
 
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. 

• Úterý-pátek bude žákovský vchod otevřen od 7:30 pro všechny (bude v provozu již 
běžná ranní družina a školní klub pro 4. a 5. ročník). 
 

Testování:   

• Bude probíhat jako doposud.  

• Žáci druhého stupně se testují ve své kmenové třídě. 

• Testování  s rodiči nebo vlastními testy probíhá jako obvykle ve velké tělocvičně 
 
Informace pro rodiče:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice 
Testování stručný návod:  https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf  
Video, jak test probíhá:  https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo  
 

Výuka, přestávky: 

• Dle rozvrhu, stále dbáme na 3 R a co nejmenší “míchání” žáků různých tříd v době 
přestávek.  

• Máme k dispozici několik venkovních prostor pro výuku, budeme se snažit je co nejvíce 
využívat. 
 

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. 

• Vzhledem k celoroční nejasné situace ohledně příchodů dětí do škol je pro většinu rodičů 
matoucí platba stravného. Kdo chce podat informace ohledně stravného, obraťte se kdykoliv od 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo


16.6.2021 na vedoucí školní jídelny. Ráda vám vše vysvětlí, případně celý školní rok vyúčtuje. 
Aktuálně čekáme na stanovisko krajského úřadu a MŠMT k výši plateb za případné obědy žáků, 
kteří jsou omluveni z výuky kvůli nesouhlasu s rouškami či testováním.  

  

Družina a školní klub: 

• Vše jako doposud – i nadále je provoz školního klubu jen pro žáky 4. a 5. ročníku. 

• Ranní družina a ranní školní klub pro 4. a 5. ročník jsou v provozu vždy od úterý do pátku 
(v pondělí kvůli testování je otevřen žákovský vchod od 6:15) 

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

 


