
Informace k první fázi otevírání škol od 12. dubna. 
(aktuální verze ze dne 9. dubna 2021) 
 
Vážení rodiče, 
na základě jednání vlády, které úředně přineslo rozhodnutí o první fázi návratu žáků do škol a v souladu s 
následně vydanými mimořádnými opatřeními, bude mít organizace vzdělávání na naší škole od pondělí 
12. 4. tuto podobu:  

- Do školy se vrátí žáci z prvního stupně. Třídy se budou rotačně střídat po týdnech. V lichém týdnu 
se zúčastní prezenční výuky první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd.  
o Lichý týden 

od 12. dubna osobní přítomnost žáků na vyučování:  
I.A, I.B, I.C, III.A, IV.B, V.A, V.C   
od 12. dubna distanční vzdělávání žáků:  
II.A, II.B, II.C, IV.A, V.B, III.B, IV.C 

o Sudý týden 
od 19. dubna osobní přítomnost žáků na vyučování:  
II.A, II.B, II.C, IV.A, V.B, III.B, IV.C 
od 19. dubna distanční vzdělávání žáků: 
 I.A, I.B, I.C, III.A, IV.B, V.A, V.C - 

 - Škola bude organizovat příchod žáků tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky různých tříd. 
Revoluční ulice  
Hlavní vchod do budovy – I. A, I. C, II.A, II.C 
Zadní vchod ze dvora – I. B, II.B speciální třídy 
náměstí 1. máje  
Hlavní vchod do budovy – III. A, IV.A, IV.B, V.B 
Zadní vchod ze dvora – V.A, skupina pro žáky rodičů, kteří jsou „zaměstnanci vybraných 
profesí“ 
Školní ulice 
Vchod k šatnám – III.B, V.C 
Vchod ze dvora – IV.C 

- Pro žáky platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (chirurgických roušek) ve 
všech prostorách školy. Třídy budou mít běžný rozvrh, ale nebude povolena výuka zpěvu a 
tělesné výchovy. Blíže k organizaci vzdělávání ZDE.  

- Od pondělí 3. 5. se budou žáci na I. stupni testovat 1x týdně neinvazivními antigenními testy. 
Testovat se bude ve škole pravidelně v pondělí před zahájením vyučování.   
U mladších žáků 1.-3. tříd bude při testování umožněna přítomnost jednoho z rodičů. Bližší 
informace k testování žáků ZDE.  

- Provoz družiny bude organizován za podmínky dodržení homogenity (stejné skupina žáků 
v družině jako při výuce ve třídě). Bližší organizace vzdělávání těchto žáků ZDE.  

- Speciální třídy budou mít prezenční výuku bez rotace. 

- Žákům, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí, bude umožněno vzdělávání ve školní 

družině. Bližší organizace vzdělávání těchto žáků ZDE.  

 
Mgr. Aleš Trpišovský 
ředitel 
9.4.2021 
 

https://zschrastava.cz/web/dulezite/org.skol.r.20-21/21-04-12.4_Organizacni_a_provozni_pokyny_rodice.pdf
https://zschrastava.cz/web/dulezite/org.skol.r.20-21/21-04-12.2_Testovani.pdf
https://zschrastava.cz/web/dulezite/org.skol.r.20-21/21-04-12.5._Skolni_druzina.pdf
https://zschrastava.cz/web/dulezite/org.skol.r.20-21/21-04-12.3_Zvlastni_skupina.pdf

