Změna organizace vyučování v ZŠ a MŠ Tovačov
od 12. dubna 2021
Vláda ČR rozhodla dne 6. 4. 2021 o návratu části žáků do škol. Z těchto důvodů bude až do
odvolání probíhat organizace výuky v ZŠ a MŠ Tovačov s platností od 12. 4. 2021 podle níže
uvedených pravidel.
Mateřská škola
 V mateřské škole bude v pátek 9. 4. 2021 ukončena prezenční výuka dětí, jejichž rodiče
pracují v krizové infrastruktuře.
 Nově se do mateřské školy k prezenční výuce vrátí od pondělí 12. 4. 2021 děti, které
navštěvují poslední povinný ročník předškolního vzdělávání. Připraveny pro ně budou dvě
nebo tři třídy (podle celkového počtu dětí, které k prezenční výuce nastoupí) s maximálním
počtem do 15 dětí v každé ze tříd.
 Prezenční výuka v mateřské škole bude probíhat od 6.15 hodin do 16.15 hodin za přísného
dodržování všech platných hygienických a protiepidemických opatření.
 Děti v mateřské škole nemusí nosit roušky. Zaměstnancům mateřské školy se doporučuje
používat respirátor FFP2.
 Testování dětí bude probíhat v prostorách klubovny sousedící s budovou mateřské školy při
ranním příchodu dětí v pondělí a ve čtvrtek. Účast rodičů, nebo jimi pověřených dospělých
rodinných příslušníku při testování dětí je nezbytná. Testování nebudou provádět
zaměstnanci mateřské školy. Rodiče musí počítat se zdržením nejméně 15 minut v areálu
mateřské školy. Bez negativního testu nebude dítě moci mateřskou školu navštěvovat.
 Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než
90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný
zástupce dítěte prokázat potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře
při prvním příchodu s dítětem do mateřské školy.
 Pokud se dítě testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Mateřská
kola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti
distanční způsob vzdělávání. Rodičům bude nabídnuta přiměřená forma podpory.
 Vstup třetích osob (mimo děti, jejich doprovod a zaměstnance) do prostor mateřské školy
je možný jen v nezbytně nutných případech.
Základní škola – 1. stupeň
 Výuka žáků bude probíhat prezenčním způsobem v týdenních rotacích dle upraveného
rozvrhu následovně:
Od 12. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 1. A, 2. A, 3. A a 4. A. Ostatní třídy
pokračují v distanční výuce.
Od 19. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 1. B, 2. B, 3. B a 5. A. Ostatní třídy
pokračují v distanční výuce.
 Prezenční výuka bude ve škole probíhat za přísného dodržování všech platných
hygienických a protiepidemických opatření.
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Děti musí po dobu své přítomnosti ve škole nosit ve všech prostorách školy zdravotnické
roušky, zaměstnanci školy respirátory FFP2.
Testování žáků 1. – 3. tříd bude probíhat následovně:
Žáci 1. – 3. tříd, kteří budou navštěvovat ranní školní družinu, zamíří po příchodu do školy
v doprovodu rodičů na testování do školní tělocvičny. Teprve s negativním výsledkem testu
mohou odejít do prostor školní družiny. Doprovod rodičů nebo jimi pověřených dospělých
zástupců je nezbytný. Test nebudou dětem provádět zaměstnanci školy.
Žáci 1. – 3. tříd, kteří nebudou navštěvovat školní družinu, absolvují testování rovněž
v tělocvičně školy v průběhu 1. vyučovací hodiny. Testování těchto dětí bude až do
odvolání provádět lékař se zdravotní sestrou. Účast rodičů u testování je možná, ale není
nutná. Žáci 4. a 5. ročníků si budou testy provádět ve svých třídách sami podle instrukcí
určených zaměstnanců školy v průběhu 1. vyučovací hodiny.
Testovat se nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než
90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný
zástupce dítěte prokázat potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře
při prvním příchodu s dítětem do školy.
Pokud se žák testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude
takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit žákovi distanční
způsob vzdělávání. Žákovi bude nabídnuta přiměřená forma podpory.
Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách a bude organizována tak, aby se žáci
jednotlivých tříd při pobytu ve škole během výuky vzájemně nesetkávali.
Za podmínky zachování homogenity jednotlivých tříd budou v maximální možné míře
organizovány vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo
školského zařízení.
Vstup třetích osob (mimo žáky, jejich doprovod a zaměstnance) do prostor školy bude
možný jen v nezbytně nutných případech.
Ve škole budou žákům umožněny prezenční individuální konzultace. O organizaci
konzultací rozhodne ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Základní škola – 2. stupeň
Výuka žáků bude probíhat až do odvolání distančním způsobem s využitím on-line hodin dle
stanoveného rozvrhu.
Školní družina
Provoz školní družiny bude organizován jen pro přihlášené prezenčně vzdělávané žáky 1. - 3.
ročníků školy za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Provoz školní
družiny bude zajišťován v ranních hodinách před zahájením vyučování od 6.30 hodin a
v odpoledních hodinách po ukončení vyučování do 16.00 hodin.
Školní klub
Školní klub bude organizován jen pro přihlášené prezenčně vzdělávané žáky 4. ročníku školy
za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Provoz školního klubu bude
zajišťován v odpoledních hodinách po ukončení vyučování do 16.00 hodin.
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Školní stravování
Školní jídelna ZŠ a MŠ Tovačov bude v provozu. V prostorách školní jídelny se mohou
stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny budou mít i žáci při povinné distanční výuce.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zdravotnické roušky
a respirátory FFP2 s výjimkou doby konzumace stravy.
V Tovačově dne 7. 4. 2021

Mgr. Bc. Leon Bouchal,
ředitel školy
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