Změna organizace vyučování v ZŠ a MŠ Tovačov
od 17. 5. 2021 a následně od 24. 5. 2021
Vláda ČR dne 10. 5. 2021 rozhodla mimo jiné o dalších změnách v organizaci výuky
v mateřských a základních školách. Z těchto důvodů bude probíhat organizace prezenční výuky
v ZŠ a MŠ Tovačov s platností od 17. 5. 2021 a následně od 24. 5. 2021 podle níže uvedených
pravidel.
Mateřská škola
 Prezenční výuka pro všechny děti v mateřské škole bude probíhat od pondělí do pátku od
6.15 hodin do 16.15 hodin za přísného dodržování všech platných hygienických a
protiepidemických opatření.
 Děti v mateřské škole se nemusí testovat a nemusí nosit roušky. Zaměstnancům mateřské
školy se doporučuje používat respirátor FFP2.
 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 všech tříd 1. stupně bude probíhat nepřetržitě prezenčním způsobem bez rotace.
 Prezenční výuka bude ve škole probíhat za přísného dodržování všech platných
hygienických a protiepidemických opatření.
 Žáci musí po dobu své přítomnosti ve škole nosit ve všech prostorách školy zdravotnické
roušky, zaměstnanci školy respirátory FFP2.
 Testování žáků bude probíhat PCR testem na základě odběru ze slin 1x za dva týdny.
 Pokud se žák dostaví k prezenční výuce v jiný den než ten, kdy se uskutečnilo PCR
testování, provede si ihned po příchodu do školy antigenní test výtěrem z nosu.
 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.
 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.
Základní škola – 2. stupeň
 Prezenční výuky se v týdnu od 17. 5. 2021 zúčastní žáci 8. a 9. tříd. Žáci 6. a 7. tříd budou
mít distanční výuku.
 V týdnu od 24. 5. 2021 bude výuka žáků všech tříd 2. stupně probíhat nepřetržitě
prezenčním způsobem bez rotace.

Základní škola a Mateřská škola Tovačov - Podvalí 353, 751 01 Tovačov - www.zstovacov.cz











Prezenční výuka bude ve škole probíhat za přísného dodržování všech platných
hygienických a protiepidemických opatření.
Žáci musí po dobu své přítomnosti ve škole nosit ve všech prostorách školy zdravotnické
roušky, zaměstnanci školy respirátory FFP2.
Testování žáků bude probíhat PCR testem na základě odběru ze slin 1x za dva týdny.
Pokud se žák dostaví k prezenční výuce v jiný den než ten, kdy se uskutečnilo PCR
testování, provede si ihned po příchodu do školy antigenní test výtěrem z nosu.
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.
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.

Školní družina
 Provoz školní družiny bude organizován pro přihlášené žáky 1. - 3. ročníků školy.
 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 žáky 4. a 5. ročníku školy.
 Provoz školního klubu bude zajišťován v odpoledních hodinách po ukončení vyučování do
16.00 hodin.
Školní stravování
 Školní jídelna ZŠ a MŠ Tovačov se vrátí do běžného provozu. V prostorách školní jídelny
se budou stravovat všichni žáci a zaměstnanci školy.
 Stravování žáků jednotlivých tříd bude organizováno tak, aby byla v maximální možné míře
zachována homogenita tříd.
 Cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem nebo se stravovat v jídelně určené
pro cizí strávníky.
 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zdravotnické
roušky a respirátory FFP2 s výjimkou doby konzumace stravy.
V Tovačově dne 12. 5. 2021
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