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Vážení zákonní zástupci, rodiče, 
 
na základě novelizovaného mimořádného opatření MZ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za 
podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina 
tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí 
nebo žáků. Epidemiologická situace v kraji Vysočina není zatím příznivá a o otevření škol se rozhodne ve čtvrtek 6. 5. 
2021. 
 
Při otevření škol pro prezenční výuku by 10. 5. 2021 (nebo 17. 5. 2021) nastoupili žáci 6. a 7. třídy. Výuka by probíhala 
dle rozvrhu hodin rotačním způsobem od 7:15 hodin pro žáky 2. stupně ZŠ. 
8. a 9. třída by nastoupila k prezenční výuce 17. 5. 2021(nebo 24. 5. 2021). 
V rozvrhu žáků dojde k úpravám, které zamezí spojování žáků různých tříd. 
 
Po celou dobu docházky je povinnost žáků nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. (chirurgickou roušku – 
látková rouška není povolena). 
 
Vstup do školy bude umožněn žákům, kteří buď: 

a) podstoupí preventivní antigenní test přímo ve škole s negativním výsledkem (testování se provádí 1x týdně 
v pondělí nebo ve dne, kdy žák přijde v týdnu do školy) 

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a neuplynulo více než 90 
dní. 

 
Školní jídelna je pro žáky otevřena.  Žák je automaticky ke stravování přihlášen. V případě, že žák nebude chodit na 
oběd, musí si jej předem odhlásit. 
 
Další informace získá žák od svého třídního učitele nebo na tel. čísle 602 951 117. 
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