
Organizace výuky od 17.5.2021 
určeno rodičům žáků ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo-Přímětice 

 

 Výuka: 
o 1.-5. třídy: 

 prezenční výuka dle platného rozvrhu. 
o 6.-9. třídy: 

 v týdnu od 17.5. rotační výuka dle harmonogramu, od 24.5. prezenční výuka dle 
platného rozvrhu. 

o Všechny třídy: 
 V dané třídě učí vyučující dle platných úvazků 
 V rozvrhu bude v rámci výuky Tv buď venkovní sportovní aktivity, nebo náhradní 

program (procvičování z hlavních předmětů). Z předmětu UaK bude vyjmut zpěv. 
 Odpolední vyučování v 6. - 9. třídách je vyučováno distančně. 
 Žáci absolvují výuku pouze v rámci svého třídního kolektivu a až na výjimky ve své 

určené učebně.  

 Školní družina: 
o Žákům je přístupna družina v plném rozsahu, tj. ráno od 6:00, odpoledne maximálně do 

17:00. 
o V ranním i odpoledním provozu jsou děti v rámci svých třídních kolektivů a kmenových 

učeben.  

 Stravování: 
o Žákům přihlášeným ke stravování bude oběd poskytován obvyklým způsobem ve školní 

jídelně za splnění časového harmonogramu zajišťujícího oddělené stravování tříd.  
o Dopolední svačinky jsou z provozních důvodů možné pouze pro žáky 1. stupně.  
o Obědy si objednávejte standardním způsobem – online přes Internet nebo telefonicky či 

mailem u vedoucí jídelny 

 Organizační záležitosti: 
o Časy začátků vyučování a vpuštění žáků do školy jsou dány přiloženým harmonogramem.  
o Žáky si u uvedeného vchodu vyzvedává jejich vyučující. 
o Přestávky budou žáci z větší části trávit ve třídách či na školních hřištích. 
o V prostorách školy platí povinnost nošení roušek/respirátorů. 
o Testování antigenními testy bude probíhat: 

 Vždy 1x týdně v pondělí. 
 Test si provádí žáci sami, v prostorách své třídy, za dohledu vyučujícího (vyučující 

neasistuje). 
 Žákům v 1. a 2. ročníku může asistovat u testu zákonný zástupce, ovšem nikoli ve 

třídě, ale může k testování využít spojovací krček k jídelně, kde budou nachystány 
lavičky a testy k použití. 

 V případě zájmu si může dítě donést svůj vlastní typ testu, na který je případně 
zvyklý z domu, nicméně testování musí proběhnout ve škole. 

 Informace k testování - https://testovani.edu.cz/ 
o Rovněž tak budou vyžadovány povinnosti ze strany rodičů, a to zejména: 

 neposílání dítěte do školy v případě nemoci 
 omlouvání neúčasti dítěte ve škole dle běžných zvyklostí třídnímu učiteli 
 vybavení dítěte zdravotnickou obličejovou maskou splňující standard MO MZd. 

 

https://testovani.edu.cz/

