
Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

Informace o rotační výuce žáků na budově Havlíčkova a školním klubu 

sudý týden 

(od 17. 5. 2021) 

Třídy 4.C + 5.B + 6.A + 6.B + 6.C + 6.D + 8.A + 8.B + 8.C 

Výuka začíná po příchodu dětí do školy a končí ve stanovené době. Z důvodu zamezení 

promíchání žáků nebude možné, aby žáci osmých tříd v pondělí a ve čtvrtek o půlhodinové 

přestávce mezi šestou a sedmou vyučovací hodinou opouštěli budovu školy; přestávka se 

zkracuje o polovinu a tím pádem výuka sedmé hodiny začne a skončí o něco dříve. Obnovuje 

se výuka tělesné výchovy (sportovní činnosti budou probíhat zásadně ve venkovním 

prostředí) a hudební výchovy (bez zpěvu). Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli 

doprovázejícím osobám. 

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. 

5) Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si umýt ruce a použít dezinfekci 

na ruce.  Dále jsou žáci povinni si vydezinfikovat nebo umýt ruce po každém 

vzdělávacím bloku. Po příchodu do třídy proběhne testování žáků. 

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

prostorách školy. 

7) 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). 

Testování žáků:  

- Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu (testy škola obdržela od MŠMT).  

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

antigenní test ne starší než 48 hodin. Dále se neprovádějí u osob, které prodělaly 

Covid (nebo byly v izolaci) a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního 

PCR testu. 

- Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 

škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola 

nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona, ale 

poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory. 



Nástup do školy: 

4. C hlavní vchod  7:45 

5. B školní klub 7:45 

6. A zadní vchod   7:37 

6. B zadní vchod  7:42 

6. C hlavní vchod  7:40 

6. D zadní vchod  7:47 

8. A hlavní vchod  7:50 

8. B zadní vchod  7:52 

8. C hlavní vchod  7:55 

                                                              

  
PŘÍCHODY DO ŠK. JÍDELNY KONEC VÝUKY, ODCHODY 

PO ÚT STŘ ČTV PÁ PO ÚT STŘ ČTV PÁ 

4. C 11:15 13:00 12:15 11:30 12:15 12:35 13:40 12:15 12:35 12:15 

5. B 13:15 12:00 13:15 12:00 11:30 13:15 12:35 13:15 12:35 11:30 

6. A 11:30 11:30 11:45 12:15 12:45 12:30 13:35 13:35 12:15 13:40 

6. B 13:30 11:45 11:15 12:30 13:30 13:30 12:40 13:40 12:30 13:30 

6. C 11:45 12:15 13:00 12:45 13:00 12:40 12:15 13:45 13:40 13:45 

6. D 13:00 12:30 11:30 11:45 12:00 13:35 13:25 12:35 13:35 12:40 

8. A 12:45 13:30 13:30 13:30 13:15 14:40 13:30 13:30 14:35 13:15 

8. B 12:30 13:15 12:45 13:00 11:45 14:35 13:15 13:50 14:30 13:35 

8. C 12:15 12:45 12:30 13:15 12:30 14:30 13:45 13:25 14:40 13:25 
 

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) Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 

Třídy 4.A + 4.B + 5.A + 7.A + 7.B + 7.C + 9.A + 9.B + 9.C 

mají v sudých týdnech. distanční výuku. 

Organizace celého provozu výuky při zajištění všech doporučení MŠMT je velmi 

náročná, proto je nutné přesně dodržovat stanovená pravidla. 

Všechna opatření vycházejí z těchto dokumentů MŠMT: 

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19 

Návrat žáků do škol 

Manuál Covid – 19, testování ve školách duben 2021 

 

, 

 

V Rajhradě 6. 5. 2021           PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy 


