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Informace pro žáky školy 

 

Informace pro žáky školy platné od 15. 6. 2021 do odvolání (změny oproti stavu 31. 5. 2021 jsou červeně) 

Organizace vzdělávání  

1. Nástup žáků do školy  

• Od 24. 5. 2021 chodí do školy prezenčně již všichni žáci, tedy 1. i 2. stupeň  

• Žáci, jejichž rodiče nechtějí, aby se testovali, pokračují do konce školního roku na distanční výuce  

o Zákonný zástupce má povinnost toto oznámit třídnímu učiteli (nejlépe přes Komens), docházka 

bude vedena tak, jako by byl žák ve škole  

o Žáci 1. st. budou mít povinnou minimálně jednu osobní konzultaci ve škole s třídním učitelem, 

organizuje třídní učitel  

o Žáci 2. stupně budou vyučujícími vyzváni k prezenčnímu přezkoušení z předmětů matematika, 

český jazyk a angličtina, bližší informace obdrží od vyučujících  

o Výuka těchto žáků bude probíhat přes Google Classroom v režimu pokynů od vyučujících daných 

předmětů (co se mají žáci naučit, příp. co odevzdat)  

o V případě potřeby budou rodiče vyzváni i ke konzultaci – přezkoušení v jiném než uvedeném 

předmětu  

 

2. Výuka  

• Meet online výuka je ukončena  

• Tělesná výchova je povolena venku, tzn. bude probíhat dle rozvrhu a je třeba, aby žáci měli cvičební   

   úbor, týká se všech ročníků, naší tělocvičnu zatím využívat nelze  

• Kroužky nejsou stále povoleny, pouze v rámci třídních kolektivů, činnost kroužků bude ukončena     

   standardně k 31. 5. 2021  

• Hudební výchova – zpěv zatím povolený není  
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• od 31. 5. jsou povolené výlety a školní akce za dodržení aktuálně platných epidemiologických opatření, 

možné i akce s přespáním  

3. Individuální konzultaci s vyučujícím (žák x učitel), příp. tripartitní jednání (žák x rodič x vyučující) je možné si 

domluvit (prostřednictvím e-mailu, Komens nebo telefonicky), platí pro žáky celé školy v časech 14,00 – 16,00 

hod. (účastníci konzultace nemusí být testovaní)  

4. Žákům, kteří by měli zájem o pomoc (zaneprázdnění rodiče, potřebná dopomoc, apod.), nabízíme využití služeb 

zaměstnanců školního klubu CPDM. Tuto pomoc lze domluvit po předchozí telefonické domluvě na tel.: 739 963 

374 nebo 388 402 926. (vzdělávání v čase 9 – 15,00 hod.). CPDM klub je standardně otevřen v době školního 

vyučování od 12,00 do 15,00 hod. pro žáky 4. – 9. ročníku.  

5. Školní družina  

• Bude v provozu v běžné časy 6,15 – 16,30 hod.  

• Školní družinu mohou využívat pouze přihlášené děti • Od 17. 5. jsme najeli na běžný režim viz začátek     

  školního roku 6. Školní jídelna 

6. Školní jídelna 

• Bude v provozu ve standardním režimu s hygienickými omezeními  

• Je nutné, aby si zkontrolovali stav obědů a svačin a případně si je odhlásili nebo přihlásili, a to přes 

internet nebo aplikaci Strava (v případě potřeby je možné kontaktovat vedoucí jídelny pí. Peleškovou 

telefonicky tel.: 380 714 579 nebo jí zaslat e-mail na peleskova@zstgm-ck.cz  

• Pokud je žák, nemocen, v karanténě nebo z jiného důvodu oběd či svačina mu daný den propadnou a 

nelze si je vyzvednout (den, který již nelze odhlásit) 

7. Testování  

• Naše škola se zapojila do pilotního testování PCR ve frekvenci 1 x za 14 dní  

• Testování bude probíhat ve středu (od 26. 5. do konce školního roku, dále tedy 9. a 23. 6. 2021) a 

zajišťovat ho bude odborný zdravotnický personál  

mailto:peleskova@zstgm-ck.cz
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• Od 24. 5. 2021 se prodlužuje interval u osob (žáci i zaměstnanci) po prodělaném Covidu-19 z 90 na 180 

dní od prvního pozitivního testu (prováděného odborným zařízením), tito žáci tuto skutečnost mohou 

doložit škole a v uvedeném období nemusí být testováni  

• Průběh testování  

o bude probíhat výtěrem z dutiny ústní  

o bude možno, aby si žák výtěr z úst udělal sám na základě instrukcí zdravotníka  

o  v případě nesouhlasu zákonného zástupce s tímto postupem, není možné, aby byl rodič 

přítomen, protože zdravotnický tým se bude pohybovat po škole po třídách, a v tomto 

případě se žák řídí informacemi viz bod 1  

o pokud se žák poprvé dostane do školy např. až ve čtvrtek, bude testován po jeho 

příchodu školními AG testy, následně se testují tito žáci za 7 dní (opět školními AG testy), 

dále se připojují do následného školního testování PCR ve středu – viz výše; pokud žák 

přijde po školním PCR testování až v následném týdnu, testuje se hned po příchodu a 

dále až opět v pravidelném režimu PCR školního testování  

o Bližší informace jsou v přiloženém souboru  

 

8. Hygienická opatření, další informace  

• Pokud se žák cítí nemocen, kontaktuje zákonný zástupce jeho pediatra a řídí se jeho pokyny; v případě, 

že je odeslán na PCR testy by měl být do doby jejich výsledků doma; toto oznamuje zákonný zástupce 

třídnímu učiteli a jeho neúčast ve výuce mu omlouvá standardním způsobem  

• Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest 

(respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 

Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) 

zůstává stejný režim jako doposud.  

• Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích 

cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách 
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ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim 

jako doposud. 

• Ve venkovních prostorách mohou být roušky a respirátory odloženy, pokud osoby budou od sebe ve 

větší vzdálenosti než 2 m 

        Mgr. Adam Fikejs, zástupce ředitele 

 


