
      

 

Vážení rodiče, 

 

    od 12. 4. 2021 je umožněn provoz škol  dle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (viz. příloha).  

V naší škole bude probíhat rotační výuka takto: 

třídy 1. A + 1. B + 1. C + 2. A + 2. B začínají prezenční výuku ve škole              

12. 4., od 19. 4. mají týden distanční výuky 

     třídy 3. A + 3. B + 4. A + 4. B + 5. A + 5. B pokračují v distanční výuce  

                            od 12. 4., prezenční výuku zahájí od 19. 4. 

 

Týdny prezenční a distanční výuky se budou pravidelně střídat. 

 
Výuka začne po příchodu dětí do školy a bude končit v rozmezí od 11.15 – 12.15 hodin. 

Výuka tělesné a hudební výchovy není stále možná. Vstup do školy je povolen pouze žákům, 

nikoli doprovázejícím osobám (s výjimkou možné asistence při testování). 

Žáci jsou povinni: 

1) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 zdravotnické roušky a sáček na 

odložení roušky v ŠJ. 

2) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními. 

3) Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

4) Ve škole se po celou dobu pohybovat s rouškou: viz 

Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, které se vztahuje 

k ochranným prostředkům dýchacích cest (nos, ústa), opět v příloze. 

5) Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, po testování a každém 

vzdělávacím bloku si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.   

6) Po příchodu do ranní ŠD nebo do třídy proběhne testování žáků. 

Preventivní testování bude povinné pro všechny přítomné 2x týdně – žáky                      

i zaměstnance, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Podmínky testování jsou uvedeny                             

v Mimořádném opatření č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (viz. přílohy). Informace 

k testování včetně videí jsou dostupné na webu https://testovani.edu.cz/. Typ testů pro 

naši školu je Singclean. Najdete zde informace pro  

rodiče  https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

žáky https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty. 

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno – venkov, 

příspěvková organizace 

Masarykova 167, 664 62 Hrušovany u Brna 

IČ:75023245                   e-mail: reditel@skolahrusovany.cz 

 

https://testovani.edu.cz/
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty


 

Žáci, kteří nepodstoupí testování, nemohou být osobně přítomni ve škole při prezenční 

výuce  a nebudou do školy vpuštěni. Jejich nepřítomnost bude evidována jako 

omluvená. Škola nemá povinnost zajišťovat těmto žákům online výuku podle zákona, 

ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory. Na této podpoře se zákonný 

zástupce dohodne s třídním učitelem. 

Testování žáků bude probíhat formou samotestování v rámci homogenní skupiny 

v určený čas. Pro žáky 1. – 3. ročníku bude na požádání umožněna asistence jednoho 

z rodičů nebo jimi pověřené osoby při provádění testu ve vyhrazených prostorách. 

Pověřená osoba musí mít písemné pověření a souhlas zákonného zástupce. 

Testy se neprovádí u osob, které doloží negativní PCR test nebo negativní POC 

antigenní test ne starší než 48 hodin. Dále se neprovádí u osob, které prodělali Covid 

(nebo byli v izolaci) a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. 

7) Během pobytu ve škole nenavštěvovat žáky z jiných tříd a pohybovat se jen v určených 

prostorách školy. 

8) Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 

 

 

Nástup do školy pro žáky, kteří nenavštěvují ranní družinu 

2.A:  7.35 hod                                                  

2.B:  7.40 hod                  

1.C:  7.45 hod                                             

1.B:  7.50 hod 

1.A:  7.55 hod 

                                 

                                 

Odchody na toalety: 

1.A    8.40    9.40     10.50                                                    

1.B    8.35    9.35     10.45                                                                    

1.C    8.30    9.30     10.40                                                    

2.A    dle pokynů vyučujících     

2.B    dle pokynů vyučujících                           

 

 



Konec výuky:                                               Odchod na oběd:            

1. A                           11:35   11:55            

1. B                           11:30   11:40                                                           

1. C                           11:25   11:25                                                           

2. A po, út, pá           11:15   12:10                                            

       st, čt                   12:10   12:10                                                  

2. B st, čt, pá             11:20                            12:25                     

       po, út                  12:15 12:25                          

 

Pobyt žáků v jídelně: 

1) Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

2) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

3) Strávníci jsou usazeni v odstupech. 

4) Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 

Školní družina 

Chod ŠD zajišťují vychovatelky. V družině budou v jednom oddělení pouze žáci jedné třídy. 

Ranní družina začíná v 6.30 hodin. 

Začátek odpoledních aktivit následuje po ukončení dopolední výuky a končí nejpozději 

v 16,00 hodin. Žáci musí používat roušky a zvýšeně dbát na dodržování hygienických 

pravidel. 

Skupiny školní družiny: 

žáci 1. A :           vych. P. Horňáková              učebna ŠD ve sníženém přízemí  v přístavbě                              

žáci 1. B :           vych. M. Hanzlíková            učebna ŠD  v 1. poschodí ve třídě I. C                                                                 

žáci 1. C :           vych. K. Jandíková               učebna  ŠD  v 1.  poschodí ve třídě I. B                                                                                                                                 

žáci 2. A:            vych. G. Hulatová                učebna ŠD  v 1.  poschodí ve třídě I. A                                                                                                                                 

žáci 2. B:            vych. J. Houserová               učebna ŠD v přízemí  v přístavbě  

 

Informace školní jídelny 

Žáci, kteří jsou běžně přihlášeni ke školnímu stravování a budou se od 12. 4. 2021 (případně 

19. 4. 2021) prezenčně účastnit výuky ve škole, budou také automaticky přihlášeni k odběru 



stravy. Kdo se nebude chtít stravovat, oběd si musí odhlásit:                                              

(mail: houserova@skolahrusovany.cz, Edookit, telefon 547236219). 

Žáci, kteří budou na distančním vzdělávání, si mohou od 12. 4. 2021 odebírat stravu do 

jídlonosičů v době od 11.30 do 12.00 hodin a tuto skutečnost nahlásí vedoucí ŠJ                  

p. Houserové mailem (houserova@skolahrusovany.cz), přes Edookit  nebo telefonicky 

547236219. 

 

Organizace celého provozu výuky při zajištění všech doporučení MŠMT je velmi náročná, 

proto je nutné přesně dodržovat stanovená pravidla. 

 

V Hrušovanech u Brna 8. 4. 2021    Mgr. Jarmila Motlíčková 

                             ředitelka školy 
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