
     

Základní škola Šumperk, Sluneční 38 

Informace k průběhu prezenční výuky žáků 1. stupně a přípravné třídy při rotačním způsobu střídání tříd 

od pondělí 12. dubna 2021 

Veškerá sdělení vycházejí z metodického materiálu  

„Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19“ 

1. V týdnu od 12. do 16. dubna 2021 bude probíhat prezenční výuka ve třídách 1.A, 1.B, 4.A, 4.B a v přípravné 

třídě. Vstup do školy bude probíhat následovně: 

 

6.00 – 7.30 hodin ranní družina  /PT, 1.A, 1.B/   Hlavní vchod vpravo 

7.40 -7.50 hodin /Přípravná třída/     Hlavní vchod vlevo 

7.40 – 7.55 hodin /1.A /      Hlavní vchod vlevo 

7.40 – 7.55 hodin /1.B/       Hlavní vchod vpravo 

8.00 – 8.15 hodin /4.A/       Parkoviště u divadelního sálku 

8.00 – 8.15 hodin /4.B/       Hlavní vchod vpravo 

 

2. Při příchodu do školní družiny bude u žáka proveden AG test; možnosti: 

 

I. Žáci se samostatně přezují, uloží si věci do skřínky a s nasazenou rouškou se přemístí do kmenové 

učebny, ve které pod vedením pedagoga proběhne samotestování (v 8.00 hodin). 

II. Pokud jsou žáci doprovázeni rodiči, kteří chtějí být u testování, čekají na provedení testu 

v rozestupech v přístupové chodbě vpravo od vstupu do školy. Pokud rodiče nesouhlasí s testováním 

AG- testem, mohou otestovat své dítě svým verifikovaným testem, schváleným MZ ČR, a to ve 

vyhrazeném prostoru. 

III. Výsledek by měl být jasný po cca 15 minutách! Pozitivní výsledek – okamžité sdělení zákonným 

zástupcům, setrvání dítěte v karanténní místnosti! 

Výuka ve všech třídách bude probíhat dle platného rozvrhu.  

Za příznivého počasí stráví každá třída alespoň 60 minut na čerstvém vzduchu BEZ ROUŠEK! 
 

3. Školní družina bude otevřena dle provozního řádu (od 6.00 do 17.00 hodin) pro všechny přihlášené žáky. 

Hlavní náplní ŠD budou - v rámci - možností tvořivé činnosti venku, opět bez roušek! 

 

4. Celý provoz a organizace činnosti školy i školní družiny bude odpovídat aktuálně stanoveným požadavkům    

na homogenitu oddělení (viz „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVOD 19“). 

 

5. V případě nedorozumění kontaktujte vedení školy: 583 550 302 / 776 689 287 / 583 550 303 

 
 

Informace pro třídy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A a 5.B budou k dispozici nejpozději ve čtvrtek 15. 4. 2021. 



Vážení přátelé, jsme si velmi dobře vědomi, že Vaše děti, Vás i nás pedagogy čekají velmi složité chvíle!  

Společnost na celém světě je rozdělena na „rouškaře a nerouškaře“, na stoupence a odpůrce testování! Školy, 

státu podléhající výchovně-vzdělávací zařízení, musí dodržovat pravidla stanovená a předepsaná státní 

správou, resp. vládou. I já ve své ředitelské funkci s mnohými ustanoveními nesouhlasím a mnohá opatření 

považuji za nedostatečná, chybná, přehnaná (o náhlých, nečekaných změnách nemluvě), nemohu ohrozit 

zdraví Vašich dětí tím, že například nechám každému na vlastním zvážení, zda bude či nebude plnit příkazy, 

které mají být prevencí zachování zdraví Vašich-našich dětí! 

Proto připomínám, že budeme bezpodmínečně požadovat po VŠECH patřících ke škole Sluneční,                       

aby dodržovali tato pravidla: 

1. Dezinfekce rukou při vstupu + kdykoli! 

2. Minimální rozestupy 1,5 m 

3. Nasazená rouška po celou dobu výuky, kromě svačiny, oběda a pobytu venku = děti! 

4. Respirátor FFP2 ve všech vnitřních prostorách školy; po celou dobu kromě oběda = 

zaměstnanci, ostatní dospělí! 

5. Zákonní zástupci a doprovázející dospělé osoby se mohou pohybovat pouze v přízemí 

školy (viz bod č. 4)! 

Děkujeme, že dodržujete předepsaná pravidla! 

 

Vedení Základní školy Sluneční  


