
 

Organizace prezenčního vzdělávání žáků  
1. a 2. stupně od 17. 5. 2021  - Aktualizace 

 
 
Žáci 1. stupně se vzdělávají prezenčně bez rotací. 
 
 
Žáci 2. stupně se nadále prezenčně vzdělávají dle rozpisu. 

 

 
 

Vstup žáků do školní družiny 
Hlavní vchod - 1. B, 3. A., vchod u cvičné kuchyňky – 1. A. 
Vstup žáků do školy 
Hlavní vchod - 6. C, 7. A, 7. C, 8. B, 9. A (učí se ve svých třídách) 
   - 8. C (učí se v učebně zeměpisu) 
Vchod z parkoviště (5. pavilon) - 6. A, 9. B (učí se v učebně HV) 

    - 9. C, 6. B (učí se ve svých třídách) 
Vchod ze školní zahrady do hlavní budovy (1. pavilon) - 2. A, 4. A, 5. A,  
7. B, 8. A. 
 
Žáci vstupují do školy průběžně, neshromažďují se před vstupy do budovy!  
 
V den testování se žáci dostaví do školy v 7:30 hod. a sami se otestují singclean testem. Při 
testování se řídí pokyny zaměstnanců školy. 
Žáci 1. stupně se testují 1 x týdně (v pondělí). 
Žáci 2. stupně se testují 2 x týdně (v pondělí a čtvrtek). 
Více viz podmínky testování žáků. 
 
Cizím osobám a zákonným zástupcům žáků je vstup do budovy školy a školní družiny povolen 
pouze v naléhavých případech! 
 

 

Základní škola Hlučín, Hornická 7 
okres Opava, příspěvková organizace 

 
 

Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín, Tel./fax: 595 041 377, e-mail: hlucin@zshornicka.cz 
 

Třída Týden Týden Týden Týden 

6. A, 6. B, 6. C 10. – 14. 5. 24. – 28. 5. 7. – 11. 6. 21. – 25. 6. 

7. A, 7. B, 7. C 10. – 14. 5. 24. – 28. 5. 7. – 11. 6. 21. – 25. 6. 

Třída Týden Týden Týden Týden 

8. A, 8. B, 8. C 17. – 21. 5. 31. 5. – 4. 6. 14. – 18. 6. 28. – 30. 6. 

9. A, 9. B, 9. C 17. – 21. 5. 31. 5. – 4. 6. 14. – 18. 6. 28. – 30. 6. 

mailto:hlucin@zshornicka.cz


Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit 
respirátory/roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci jsou vybaveni minimálně dvěma 
respirátory/rouškami na den a sáčkem na jejich úschovu.  
 
Žáci s příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma atd.) nemohou do školy vstoupit. Pokud se 
příznaky projeví během vyučování, budou zákonní zástupci kontaktováni a požádáni 
k neprodlenému vyzvednutí dítěte ze školy.  
 
U vstupu do budovy školy a školní družiny, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD, sociálním 
zařízení (WC) a u tělocvičny jsou v nádobách s dávkovačem k dispozici prostředky k dezinfekci 
rukou. Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce a osuší jednorázovými ručníky. Žáci se  
učí ve svých třídách. O přestávkách mezi jednotlivými vyučovacími hodinami se žáci zdržují ve 
svých třídách nebo před nimi. Není dovoleno navštěvovat žáky z jiných tříd. Do odborných 
učeben a zpět do třídy přechází žáci pouze za doprovodu vyučujícího. Na konci vyučovací hodiny 
v odborné učebně provede každý žák dezinfekci svého pracovního místa. 

 
Při prezenčním vzdělávání je zakázán zpěv, sportovní činnosti jsou umožněny ve vnějších 
prostorách školy. 

Ve dnech školního vyučování mohou žáci pobývat i ve školní družině. Je 
zrušena homogenita oddělení. 
Je zrušena povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí. 
Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci, mající prezenční výuku a zaměstnanci školy 
přítomní na pracovišti. Strávníci, kteří se budou dle rozpisu prezenčně vzdělávat, budou 
automaticky přihlášeni ke stravování. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách 
školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Do jídelny odchází žáci pouze 
s vyučujícím. Před vstupem do jídelny si důkladně umyjí ruce. V jídelně jsou povinni dodržovat 
rozestupy minimálně 1,5 m. V jídelně sedí žáci u stolů po třídách. U jednoho stolu se mohou 
stravovat maximálně 4 strávníci. Jídlo včetně příboru si strávníci odebírají na předem 
připravených podnosech. Po obědě odnáší podnos s nádobím na předem určené místo 
a s vyučujícím odchází zpět do třídy nebo domů. 
 
Strávníci, kteří mají v daném týdnu distanční vzdělávání, se mohou přihlásit ke stravování 
a stravu si odebrat do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:20 hod.  a 12:00 – 12:30 hod. pouze 
u vstupu do školní kuchyně! Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 
 
Po ukončení vyučování se nezdržují v prostorách školy a školní družiny a výše uvedenými vstupy 
opouští budovy. 
Pokud některý z výše uvedených pokynů je v rozporu s platnou verzí ŠŘ, je mu nadřazen!  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že informace o podmínkách vzdělávání se stále 
upřesňují, žádám Vás o průběžné sledování informací na našich webových 

stránkách www.zshornicka.cz a v BAKALÁŘÍCH. 
 
 
 
 

 
V Hlučíně, dne 13. 5. 2021              

  


		2021-05-13T14:49:57+0200
	Mgr. Martin Franek




