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Pravidla provozu škol od 12. 4. 2021 
- do odvolání. 

 

- Od 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka žáků 1. stupně - rotačně. 

- Žáci se budou střídat ve škole po 1 týdnu  

 12. 4. nastoupí do školy 1., 3., 5. ročníky, 2. a 4. budou mít povinnou distanční výuku 

 19. 4. nastoupí do školy 2. a 4. ročníky, 1., 3., 5. budou mít povinnou distanční výuku 

 

Testování 

- Vstup žáků do školy je podmíněn jejich testováním antigenními testy tzv. samoodběrem ze 

sliznice nosu 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Prohlédněte si prosím instruktážní leták a 

video: 

 Instruktážní leták: testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (edu.cz) 

 Instruktážní video: (414) Testování žáků - YouTube 

 

- Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC 

antigenního testu, které nejsou starší než 48 hodin. 

- Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od té doby 

neuplynulo více než 90 dnů – nutné potvrzení lékaře. 

- Testování se neprovádí u žáků, kteří mají vystavený certifikát o provedeném očkování, od 

kterého uplynulo nejméně 14 dní. 

Žákům, kteří nesplní nejméně jeden z výše uvedených bodů je zakázána osobní přítomnost 

na vzdělávání. 

 

Ochrana úst a nosu 

- Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu – respirátor 

nebo chirurgickou roušku 

- Zaměstnanci nebo třetí osoby mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranu 

úst a nosu – respirátor nebo nano roušku s filtrační účinností alespoň 94% 

- V případech kdy je nezbytné, aby žák viděl na ústa učitele, může použít učitel ochranný štít 

nebo plastovou roušku, za dodržení vzdálenosti alespoň 2 metrů od žáků 

 

Družina 

- Provoz školní družiny bude zajištěn pro všechny přihlášené, během jejich prezenční výuky, 

od 6,00 do 16,00 hodin, skupiny budou rozděleny podle ročníků. 

 

Další 

- Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. 

- Tělesná výchova bude při prezenční výuce řešena vycházkami (v závislosti na počasí), při 

distanční výuce je doporučeno cvičení na správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. 

- Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. 

- Učitelé zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor. 

- Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky, musí doložit negativní výsledek antigenního 

testu provedený na naší škole nebo dokladem vydaným poskytovatelem zdravotnických 

služeb, ne starší než 7 dní, nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 a od té doby 

neuplynulo více než 90 dní, nebo certifikátem o provedeném očkování, od kterého uplynulo 

nejméně 14 dní. 

http://www.zsjihwz.cz/
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=12s
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Školní jídelna 

- od 12. 4. 2021 je výdej obědů pro prezenčně vzdělávané žáky a zaměstnance prodloužen od 

11,45 do 13,45 hodin, v tuto dobu je vstup do jídelny ostatním osobám ZAKÁZÁN 

- žákům na distanční výuce, žákům nemocným nebo cizím strávníkům bude od 13,45 do 14,00 

hodin vydán oběd do přinesených nádob 

- obědy si musí žáci nebo jejich rodiče sami přihlásit 
o na webu: https://jidelny.me.cz/jidelna24/,  

o nebo telefonicky na tel 415 741 012,  

o nebo na emailu: skolnijidelna.jizni@seznam.cz   

- prodej obědů v pondělí a ve středu od 7,00 do 11,00 hodin 

- v jídelně nesmí být současně více osob, než je míst k sezení 

- žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách jídelny nosit ochranu úst a nosu, dle výše 

uvedených pravidel, s výjimkou konzumace stravy 

- při čekání na výdej stravy a při odnosu nádobí dodržují všichni 2 metrové rozestupy podle 

značek 

 

 

 

V Žatci dne 8. 4. 2020 

 

 

 

Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 
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