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Plán rotační výuky od 12. dubna 2021 
Prosím, čtěte pozorně. 

 

 Naše škola má nad 75 žáků, a proto nesplňuje podmínku pro otevření prezenční výuky ve všech 

třídách  

 Rotační průběh výuky bude probíhat i se zajištěním stravování (obědů) a provozu školní družiny  

 ŠD bude v provozu po dobu nezbytně nutnou 

 Od 12. dubna bude v provozu i školní jídelna  

 Pro obědy si mohou docházet i žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, ale potřeba se ke stravování 

přihlásit, při prezenční výuce budou žáci ke stravování přihlášeni automaticky 

 Žákům na distanční výuce se budou vydávat obědy od 12:00 do 12:30 do jídlonosičů 

 

 V liché týdny budou mít prezenční výuku 2. a 4. třída … i možnost ŠD  

                                       distanční výuku 1., 3. a 5. třída  

 V sudé týdny budou mít prezenční výuku 1., 3. a 5. třída … 1. a 3. třída i ŠD 

                                        distanční výuku 2. a 4. třída  

 Rozvrh hodin prezenční a distanční výuky se mohou lišit… zašlou třídní učitelé  

e-mailem 

 Prosím o aktualizaci kontaktů (e-mail, telefonní číslo) zákonných zástupců 

 Vzhledem k tomu, že anglický jazyk, prvouka a přírodověda budou probíhat distančně i prezenčně 

zároveň, dojde ke změnám v rozvrhu hodin v jednotlivých třídách 

 Tento rotační způsob výuky potrvá až do odvolání 

 Podmínkou návratu žáků do škol je antigenní testování 2x týdně při prezenční výuce  

 Testování bude probíhat v prostorách školní družiny za dohledu třídní učitelky a vychovatelky ŠD 

vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:30 do 7:45 

 Povinné nošení roušek při prezenční výuce u žáků, respirátoru u pedagogických pracovníků a 

zaměstnanců školy, dodržování hygienických pravidel 

 Testování je neinvazivní, nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby, osoby si testy budou 

provádět samy 

 Při odmítnutí testu nebude možné se účastnit prezenční výuky, žák bude z výuky omluven 

 Testování umožňuje naplnit právo na vzdělávání a je zároveň nástrojem pro ochranu zdraví   

 Škola je povinna chránit zdraví žáků, ale i zaměstnanců 

 Šíření nemoci COVID-19 nemusí být provázeno viditelnými příznaky 

 Osoba s pozitivním výsledkem testu se nemůže zúčastnit prezenčního vzdělávání 

 Žák/žáci, kteří přišli do přímého kontaktu s osobou pozitivně testovanou zůstávají po dobu 14 dní 

doma nebo jdou na RT-PCR test s negativním výsledkem 

 Žáci a zákonní zástupci budou v e-mailech podrobně informováni o způsobu testování a o pravidlech 

stanovených mimořádným opatřením MZČR ze dne 6. dubna 2021… e-mailem 

 Onemocnění žáka je potřeba nahlásit telefonicky do 7:45 třídní učitelce 

 Při vstupu do budovy školy bude všem měřena teplota 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost žáka ve 

škole více než poloviny žáků 

 

 
V Rožnově p. R. dne 8. dubna 2021                                             Mgr. Pavlína Ondryášová 

                                                                                                                ředitelka školy 
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