
                                       

 

 
                                                                          
 
 

 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 

 

na základě rozhodnutí MŠMT a vydaných Mimořádných opatření MZ k omezení osobní přítomnosti 

žáků ve škole, testování a k ochraně dýchacích cest, je od pondělí 12.dubna 2021 nastaven níže uvedený 

režim vzdělávání na naší škole takto: 

 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA  

 obnovuje a otevírá provoz pouze pro povinné předškolní vzdělávání, maximálně po 15 dětech 

ve skupině 

 zaměstnanci školky mají povinnost nosit respirátory nebo jinou doporučenou ochranu nosu a úst po 

celou dobu pobytu ve škole. Děti mít ochranu nosu a úst nemusí. 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

1. stupeň – obnovuje se prezenční výuka v rotačním režimu takto: 

 

 

 

 Výuka plavání a zpěv – není povolena 

 Tělesná výchova – není povolena 

2. stupeň – zůstává distanční způsob výuky dle nastavených online rozvrhů 

 Jsou umožněny individuální i dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků za dodržení 

režimových opatření pro:  

1) znevýhodněné žáky 2. st. ZŠ ,  

2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ – příprava bude probíhat vždy 

v úterý, bližší informace budou žákům zasálány emailem 

 

3. TESTOVÁNÍ 

 Povinné antigenní testování pro děti i žáky MŠ a ZŠ 2x týdně a to pravidelně vždy v pondělí a ve 

čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole . 

 V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence 

zákonného zástupce. 

 Jedná se o neinvazivní antigenní testy s odběrem z přední části nosu 

 Účast na testování je povinné a podmínkou pro přítomnost žáka a dítěte na prezenční výuce ve škole 

 Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací- 1 učitel + 1 žák. V případě  skupinových 

konzultací (maximálně 6 žáků ve skupině) jsou žáci testováni vždy pří příchodu do školy. 

Týden Prezenční výuka ve škole Distanční výuka 

12.4.-16. 4. 2021 1.ročník 3.ročník 5.ročník 2. ročník 4. ročník 

19.4.-23.4.2021 2. ročník 4.ročník 1.ročník 3.ročník 5.ročník 

Tento režim docházky do školy a střídání prezenční a distanční výuky bude fungovat i 

v dalších týdnech do odvolání (přechodu vládních opatření do nižšího stupně) 

           Základní škola a Mateřská škola Lochovice                                              
            okres Beroun, příspěvková organizace 
                      č.p.4,    psč: 267 23 
                      tel.: 311 537 761  
                      e mail: zs.lochovice@sendme.cz 
                      Ič : 750 30 420 
                      Číslo účtu: 187589336/0300     

 
 

 



 Více informací na stránkách: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy 

 Video návod a bližší postup k testování v návodném videu: 

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-testovani-ve-skole.html 

 

4. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ 

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátor nebo jinou doporučenou ochranu úst a nosu 

po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na 

ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena 

vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. 

 Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. 

 Doporučená venkovní výuka v maximální míře 

 Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce 

apod. 

 Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského 

zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s 

dětmi, žáky či studenty. 

5. ŠKOLNÍ DRUŽINA     

 Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě. 

 Děti přicházející do školní družiny před vyučováním budou testováni při příchodu do družiny. 

 

6. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ     

 Pro distanční výuku pouze odběr (take-away). Vyzvednout obědy si lze každý den od 11:00 – 13:30 

hod. do vlastních jídlonosičů. 

 Pro prezenční výuku: – rozestupy mezi žáky z různých tříd, organizačních opatření při čekání na výdej 

stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd 

 Stejná pravidla pro konzumaci svačin.  

 Všem žákům v prezenční výuce je automaticky přihlášen oběd. Pokud nemáte o oběd zájem, je 

nutné si ho individuálně odhlásit.  

 

 

Všem děkujeme za vstřícnost, velkou míru zodpovědnosti a celkový přístup při distančním 

vzdělávání.   

                                            Mgr. Radka Hlaváčová 
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