
Informace o provozu ZŠ Němčice nad Hanou 

od 17. května 2021 a následně od 24. května 2021 
 

 

Vláda ČR dne 10. 5. 2021 rozhodla o dalších změnách v organizaci výuky v základních 

školách. Z těchto důvodů bude probíhat organizace prezenční výuky 

 s platností od 17. 5. 2021 a následně od 24. 5. 2021 podle níže uvedených pravidel. 

 

1. stupeň  

Výuka žáků všech tříd 1. stupně bude probíhat nepřetržitě prezenčním způsobem bez rotace.  

Prezenční výuka bude ve škole probíhat za přísného dodržování všech platných hygienických a 

protiepidemických opatření.  

Žáci musí po dobu své přítomnosti ve škole nosit ve všech prostorách školy zdravotnické roušky, zaměstnanci 

školy respirátory FFP2.  

Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách a bude organizována tak, aby se žáci jednotlivých tříd při 

pobytu ve škole během výuky vzájemně nesetkávali.  

 

2. stupeň 

Od 17. 5. do 21. 5. 2021:  

6. B + 7. B + 8. B + 9. B ve škole – prezenční výuka 

6. A + 7. A + 8. A + 9. A doma – distanční výuka 

 

Od 24. 5. 2021: 

bude výuka žáků všech tříd 2. stupně probíhat nepřetržitě prezenčním způsobem bez rotace.  

 

Testovat se nemusí žáci školy, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od 

prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokázat 

potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře při prvním příchodu s dítětem do školy 

S ohledem na zlepšující se epidemickou situaci, budou dvakrát týdně ve školách testováni pouze žáci 2. stupně 

základní školy, žáci 1. stupně pouze jednou týdně a to při nástupu do školy.   

Vstup třetích osob (mimo žáky, jejich doprovod a zaměstnance) do prostor školy bude možný jen v nezbytně 

nutných případech.  

 

Školní družina  

Provoz školní družiny bude organizován pro přihlášené žáky 1. stupně v rámci jednotlivých oddělení, včetně 

ranní družiny.  

 

Školní klub  

Školní klub bude organizován jen pro přihlášené žáky. 

Provoz školního klubu bude zajišťován v odpoledních hodinách do 17.00 hodin.  

 

Školní jídelna 

Všichni žáci 1. a 2. stupně na prezenční výuce, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají od pondělí 17.5.2021 

oběd automaticky nahlášen. Případné odhlášení stravy je možno přes internet www.strava.cz, nebo telefonicky 

na č. 582 386 050. Dále pokračujeme ve výdeji do jídlonosičů pro přihlášené žáky na distanční výuce za již 

stanovených podmínek. Kdykoliv můžete nahlásit odběr obědů pro dříve neobjednané žáky. 

 

 

12. května 2021 
           Mgr. Hana Matušková 

                 ředitelka školy 

http://www.strava.cz/

