
!!!!! ROTAČNÍ VÝUKA= každý SUDÝ TÝDEN  
(poprvé od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021) 
Základní škola Nová Bystřice 
…………………………………………………………………………………………. 
Ve škole jsou: 1. A+B, 2. A+B, 3. A+B, 4., 5. A+B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B 
Všechny třídy mají upravený začátek a konec vyučování.  
Odpolední výuka se nekoná, sudé týdny pro uvedené třídy probíhá distanční výuka. 
Žáci 6. A, 7. A, 8. A, 9. A – v sudý týden nechodí do školy = DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE. 
 
Upozorňujeme na platný školní řád, pravidla hodnocení, povinnost účastnit se distanční výuky. 
Naše škola je vázána nařízeními MŠMT: větrání; desinfekce; mytí rukou, nošení zdravotnické 
obličejové masky splňující standardy MO MZd (jednorázové chirurgické roušky). Žáci mají dvě vlastní 
vyhovující masky ve škole + sáček na ně. 
Školu navštěvuje pouze zdravý žák. Může proběhnout namátkové měření teploty.  
Rodiče a doprovod žáků ze školní družiny využívají zvonku u vchodových dveří školy.  
Do školy si pro děti nikdo osobně nechodí. Zákonný zástupce (či jím pověřená osoba, která musí mít 
souhlas zákonného zástupce)doprovází žáka pouze v případě účasti při testování (zde je udělena 
výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy). 

PŘÍCHOD DO ŠKOLY – RÁNO, PŘED ZAČÁTKEM VÝUKY 
Žáci 1., 2., 3. tříd mohou využít otevřené školní družiny v kmenových třídách ráno od 6,00 do 8,00 
hodin, odpoledne do 16:00 hodin. Školní družina je ve kmenových třídách ve škole. Dohled zajišťují 
paní vychovatelky a další pedagogičtí zaměstnanci školy. Ostatní žáci 1. – 3. tříd přichází ke škole 
v přesně stanovenou dobu uvedenou níže, zde si je vyzvednou třídní učitelky. V šatně proběhne 
první desinfekce rukou. Poté odcházejí a proběhne testování pod dohledem třídní učitelky či jiného 
pověřeného pracovníka školy. 

Do školy jdou žáci na vyzvání vyučujícího, který si pro danou třídu přichází: 
V 7, 45 hodin: 1. A+B (pí Tesařová + pí Píchová) + 6. B 
V 7, 50 hodin: 2. A+B (pí Bendová + pí Švecová) + 7. B 
V 7, 55 hodin: 3. A+B (pí Vaňásková + pí Marušáková) + 8. B 
V 8, 00 hodin: 4.     (pí Mrázová)   + 9. B 
V 8. 05 hodin: 5. A+B (pí Diwaldová + pí Dvořáková)     

VYUČOVÁNÍ 
- Povinné větrání po 30 minutách a 5 minut mezi hodinami – je možné si vzít do třídy ošacení  
(ne boty). Doporučená venkovní výuka v maximální míře. 
- Žáci budou i o přestávkách ve své kmenové třídě. Odchod pouze na WC.  
- Žáci se učí dle platného rozvrhu.  
- Ve škole nebude zvonit v klasických intervalech. Vzhledem k netradiční organizaci jednotlivých tříd 
nastavíme školu bez zvonění. Začátky a konce hodin si bude hlídat každý vyučující tak, aby 
pedagogický dohled na chodbách byl vždy zajištěn. 
- Všichni zaměstnanci školy mají povinnost dodržovat přijatá hygienická opatření. Samotestování 
vyučujících v prezenční výuce probíhá hned po příchodu do zaměstnání. Výsledek testu je oznámen 
vedení školy. 
- Náplň vyučovací jednotky, konkrétní hodiny (zvláště s ohledem na hodinu první – poslední) 
 si stanoví vyučující v dané třídě.  



TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

- první stupeň jedenkrát týdně – v pondělí ráno nebo při prvním příchodu do školy 
v kmenových třídách; 

- druhý stupeň dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do školy (ve školní 
jídelně před zahájením výuky); 

- u testování jsou přítomni pověření pracovníci školy; 
- u 1. – 3. tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či 

jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň 
s touto asistencí souhlasit); 

- testování probíhá v učebně za dodržení stanovených podmínek (větrání, místo k sezení, 
rozestupy 1,5 m, případná třetí osoba má nasazený respirátor FFP2); 

- testy SINGCLEAN, postup testování lze najít na webových stránkách školy pod záložkou 
COVID 19, zde je umístěno i instruktážní video; https://youtu.be/BmDnd140UH4 

-  vhodné děti psychicky připravit. 
- Nemusí se testovat žáci: 

-  Kteří prodělali COVID - 19 a jsou v 90 -ti denní ochranné lhůtě a předloží potvrzení. 

- Předloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který byl proveden 
poskytovatelem zdravotních služeb a není starší 48 hodin. 

 

KONEC VÝUKY – PŘESUN DO ŠKOLNÍ JÍDELNY (STRAVOVÁNÍ), NEBO ODCHOD Z AREÁLU ŠKOLY 

- Konec výuky odpovídá vládním požadavkům. 
- Žáky dané třídy doprovází do šaten vyučující poslední hodiny v rozvrhu. Zde si je přebírá paní 

vychovatelka, opouští budovu školy a jdou do školní jídelny (žáci ze stejné třídy nemusí držet 
rozestupy, desinfikují si ruce, u stolu sedí dva žáci, roušku si sundá až při konzumaci jídla). 

- Žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostoru školní jídelny a na své děti čekali před budovou. 
- V případě, že žák/žákyně dojíždí a úprava časů by mu způsobila dopravní komplikace, 

žádáme rodiče, aby kontaktovali třídní učitele. Vše vyřešíme individuální cestou po 
vzájemné domluvě. 

- Obědy jsou žákům na prezenční formě automaticky na daný týden přihlášeny. I žák na 
distanční formě vzdělávání má nárok na oběd, ale musí si ho včas přihlásit a odebírat do 
jídlonosičů. 

 

UPRAVENÝ KONEC VÝUKY – CELÝ 1. STUPEŇ – UVEDENÝ ČAS JE ČASEM, KDY MUSÍ BÝT 
ŽÁCI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. PRO PLYNULOU NÁSLEDNOST TŘÍD A CHOD ŠKOLNÍ JÍDELNY JE 
POTŘEBA ČASY ZÁSADNĚ DODRŽOVAT.  

třída PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 
1. A+B 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 
2. A+B 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 
3. A+B 12,30 12,30 12,30 11,45 11,45 
4. ročník 12,40 12,40 11,55 11,55 12,40 
5. A+B 12,20 12,00 12,20 12,20 12,20 
 

Druhý stupeň – sudý týden: 

https://youtu.be/BmDnd140UH4


Sudý 
týden 
2. ST. 

PONDĚLÍ ÚTERÝ 
ODPOLEDNÍ 
výuka NENÍ 

STŘEDA ČTVRTEK 
ODPOLEDNÍ výuka 
NENÍ 

PÁTEK 

6. B 13.20 
VYUUČJÍCÍ 
6. HODINY 
KONČÍ 
DŘÍV 

13.00  
PO 5. HODINĚ 
S TŘÍDOU 
ZŮSTANE  
VYUČUJÍCÍ  
5. HODINY 

13.30 
VYUČUJÍCÍ Z 6. 
HODINY PRODLOUŽÍ 
HODINU O 5 MINUT 

13. 30 
 PRODLOUŽÍ O 5 MINUT 
ŠESTOU HODINU 

13.30 
PRODLOUŽÍ O 5 
MINUT ŠESTOU 
HODINU 

7. B 13.30 
MÍRNĚ 
PŘETAHUJE 
VYUČUJÍCÍ 
Z 6. 
HODINY 

12.50 
VYUČUJÍCÍ Z 5. 
HODINY 
PRODLOUŽÍ 
HODINU O 20 
MINUT 

13.30 
VYUČUJÍCÍ Z 6. 
HODINY PRODLOUŽÍ 
O 5 MIN. 

12.40 
VYUČUJÍCÍ 5. HODINY 
PRODLOUŽÍ DO 12.40 

13.30 
PRODLOUŽÍ 
VYUČUJÍCÍ 6. 
HODINY 

8. B 13.30 
VYUČUJÍCÍ 
6. HODINY 
PRODLOUŽÍ 

12.40 
VYUČUJÍCÍ 5. 
HODINY 
PRODLOUŽÍ 

12. 40 
PO 5. HODINĚ 
S TŘÍDOU zůstane 
jeden z vyučujících 
5. HODINY – CIZÍ 
JAZYKY 

12.30 
 

13.20 
VYUČUJÍCÍ 6. 
HODINY KONČÍ 
DŘÍV 

9. B 13. 40 
VYUČUJÍCÍ 
6. HODINY 
PRODLOUŽÍ 

12.50 
5. HOD PÍ. UČ. 
KOŘÍNKOVÁ 
PRODLOUŽÍ do 
12.50 
 

13.40 
VYUČUJÍCÍ 6. 
HODINY TV 
PRODLOUŽÍ 

12. 30 
 

13. 40 
VYUČUJÍCÍ Z 6. 
HODINY 
PRODLOUŽÍ  

 

Uvedený čas je časem, kdy je daná třída ve školní jídelně na obědě. Dohled v jídelně nad danou třídou 
má vyučující, který třídu přivádí. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 – Žáci 1. - 3. tříd jdou ráno hned do třídy, před školou nečekají. Zde probíhá testování pod 
dohledem vychovatele ŠD, či jiného pedagogického pracovníka. 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Ráno 6.00 – 8.00 hodin, odpoledne 11.30 – 16.00 hodin. Činnost ŠD bude probíhat v budově školy, 
za příznivého počasí v okolí školy nebo na zahradě ŠD. Žádáme rodiče, aby si své děti vyzvedávali 
ihned po obědě nebo až po 14.00 hod. Pro vyzvednutí dětí využívejte zvonek u skleněných dveří 
pod schody (vstup do šaten).  
Ruší se homogenita oddělení a skupin. 

pí Benešová, pí Evjaková, sl. Fišerová 

Paní vychovatelky se mohou v průběhu týdne u jednotlivých tříd změnit.  
 

Děkujeme za pochopení.  
Přejeme všem pevné zdraví! 
V Nové Bystřici 14. 5. 2021                                  za vedení školy Josefa Rykrová 


