
 

 

 

Organizace ZŠ a MŠ Stará Ves od 12. dubna 2021 

 

Organizace výuky 

 

Rozvrh hodin zůstává beze změn. 

HV – bude vyučována zábavnou formou hudební nauky, vztah k lidovým 

tradicím atd., 

TV – bude zaměřena na vycházky ven a nauku zdravovědy. 

 

V jednotlivých učebnách školy najdete časový rozvrh testování žáků (ochrana osobních údajů). 

Testovat budeme pondělí - čtvrtek. Je nutný příchod do školy v daném čase. Chodit se bude 

otevřenou brankou, děti vyčkají na školním dvoře na pokyn pedagogického pracovníka a 

teprve vstoupí do budovy školy. 

 

Pokud nebude dítě přítomno testování v daném termínu, bude otestováno v den nástupu do 

školy. 

 

Žáci musí mít při prezenční výuce i v ŠD čisté, chirurgické roušky, které těsní na obličeji. 

 Doporučujeme 2-3 ks, každou zvlášť uloženou v igelitovém sáčku. 

 

Školní družina 

 

Z důvodu nařízení zachování homogenity jednotlivých tříd je provoz ŠD zajištěn následovně: 

do 13. 30 hodin 3 oddělení ŠD pro všechny žáky naší školy, 

od 13. 30 hodin – 15. hodin – ŠD pro 1. a 2. ročník ZŠ. 

Některé kroužky budou realizovány v rámci ŠD v homogenních skupinách.  

 

Stravování 

Svačinky si děti budou nosit vlastní. 

Obědy budou podávány ve ŠJ za dodržení homogenních skupin. 

Pokud dítě/žák  nebude chodit prezenčně do školy, je nutné oběd odhlásit nebo se domluvit s paní 

vedoucí školní jídelny na odběru do vlastních jídlonosičů.   

(Nejpozději v pondělí 12. dubna do 7. 30 hodin.)  

 

Upozornění 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky 

infekčního onemocnění rozumíme: 

• zvýšenou tělesnou teplotu 

• kašel 

• dušnost 

• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 

• ztrátu chuti a čichu 

• bolest v krku 

• bolest svalů a kloubů 

• rýmu / ucpaný nos 

• bolest hlavy  



 

 

 

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 

případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření 

MZd. 

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. 

 

 

Moc Vám děkujeme za vstřícnou a zodpovědnou spolupráci při návratu dětí a žáků prezenčně 

do škol a při dodržování dalších mimořádných opatřeních. 

Přejeme pevné zdraví. 

 


