
 

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 19. do 23. dubna 2021 bude probíhat prezenční výuka ve třídách 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a ve 

třídách 5. A  a  5. B. Vstup do školy bude probíhat následovně:  
 

Organizace testování při příchodu do školy: 
 

A. Děti přicházející do ranní družiny samy nebo v doprovodu rodičů  od 6.00 – 7.30 hodin – testuje družina! 
 

B. Rodiče, kteří si chtějí otestovat dítě sami, testují od 7.15 do 7.30 hodin, poté jde otestovaný žák do ŠD 
a v 8.15 hodin se pod vedením p. vychovatelky přemístí do kmenové  třídy. 
 

C. Pro děti 2. a 3. tříd, kteří vchází do školy samostatně v době od 7.40 do 8.00 hodin, začíná společné 
testování ve třídách pod vedením třídních učitelů v 8.00 hodin! Na výsledky testu se čeká 15 minut.  
 

D. Třídy 5. A a 5. B si přeberou před školou v 8.00 hodin třídní učitelé, kteří provedou testování žáků ve 
své kmenové třídě. 

       Dodržujte, prosím, časový harmonogram. Děkujeme! 

 
6.00 – 7.30 hodin ranní družina /z 2.A, 2.B, 3.A, 3.B. 5.A, 5.B/     Hlavní vchod vpravo 
 

     Testovací místnost se nachází ve vstupní chodbě vpravo.  
 
 Negativně testovaní žáci čekají dle pokynů na zahájení výuky ve školní družině nebo ve školním klubu!!! 
 
7.40 -7.55 hodin /2.A, 2.B/                     Hlavní vchod vlevo  
 
7.40 – 7.55 hodin /3.A, 3.B/                    Hlavní vchod vpravo  
 
8.00 – 8.15 hodin /5.A/                    Hlavní vchod vlevo 
 
8.00 – 8.15 hodin /5.B/                   Hlavní vchod vpravo  
 
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! Žáci 5. ročníků budou mít 
možnost trávit odpočinkový čas ve školním klubu pod vedením pedagogického pracovníka. 
 
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“), 

stejná pravidla platí i pro fungování školní jídelny!  
 

5. V případě nedorozumění kontaktujte vedení školy: 583 550 302 / 776 689 287 / 583 550 303.  
Informace pro třídy, které budou navštěvovat školu v týdnu od 26. do 30. dubna 2021 budou k dispozici 
nejpozději v pátek 23. 4. 2021. 
Jedná se o třídy:  Přípravná třída, + 1.A + 1.B + 4.A +4.B  

 

                      ! Těšíme se na Vás ! 



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 (při výuce … v rámci pitného režimu a větrání 
tříd umožní vyučující na několik minut (cca 10 minut) žákům odložit roušky  -  stejně tak 
v době 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 a svým přístupem a podporou nám a 
Vašim dětem pomáháte vytvářet příjemnou atmosféru ve všech vnitřních i venkovních 
prostorách naší školy! Po zkušenostech z minulého týdne víme, že společnými silami 
vše zvládneme a tím se, doufejme, začneme přibližovat normálnímu životu nás všech! 
 

      Za vedení Základní školy Sluneční 

               Hynek Pálka, ředitel školy 

 

 

 

 


