
Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková 

organizace 

 

Nástup II. stupně dle nařízení MŠMT a opatření MZ 

1.) a) výuka od 10.5.2021bude dle rozvrhu – ročníky 1., 3., 4., 6., 8.  

     výuka od 17.5.2021 -  ročníky 2., 5., 7., 9. 

     - takto bude probíhat rotace distanční a prezenční výuky 

2.) Testování 

            1. stupeň  - vždy v pondělí  

            2. stupeň -   vždy v pondělí a čtvrtek  

Žáci II. stupně budou pravidelně testování 2 x týdně – pondělí, čtvrtek. Tetování je formou 

antigenních testů – tzv. samoodběr.  

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a 

pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19 a které absolvovaly z důvodu 

onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a 

zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní 

testování dle harmonogramu školy.  

V případě žádosti rodiče o přítomnost při testování svého dítěte bude vyhověno /1 zákonný 

zástupce/ - od 7.30 hodin tělocvična, boční branka – vchod k pavilonu tělocvičny. 

Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce.  

Žáci budou vstupovat do školní budovy hlavním vchodem, nutná ochrana dýchacích cest 

pomocí chirurgických jednorázových roušek. 

Žáci budou dodržovat hygienická pravidla. Rozestup zachován 2 m od sebe ve škole i před 

školou. Vyučování bude probíhat v předem určených a dále neměnných třídách; přestávky, 

obědy i pobyt v družině budou uzpůsobeny tak, aby jednotlivé skupiny nepřišly do styku.  

3.) Stravování  ve školní jídelně  - obědy pro jednotlivé  třídy, které budou mít prezenční 

výuku od 10.5.2021 a od 15.5.2021 budou přihlášeny, v případě nezájmu můžete odhlásit přes 

webové stránky školy www.zsvyhlidka.cz nebo skornova@zsvyhlidka.cz 

Žáci, kteří se učí distančním způsobem, si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče za stejných 

podmínek jako doposud. 
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