
Organizace výuky a testování od 24. 5. 2021 

Na základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků všech žáků 1. i 

2. stupně a dětí v přípravné třídě bez rotací.  

Prezenční výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu. Homogenita tříd a skupin není povinná.  

INFORMACE K TESTOVÁNÍ 

Rozpis:  

Testování žáků 1. stupně antigenními testy bude probíhat s frekvencí 1 x týdně v pondělí. 

8.00 -  přípravná třída (PAU), 1. A (ZDE), 1. B (SVO) (vyučující si děti vyzvednou u hlavního vchodu 

a testování proběhne ve třídě) Sejoy test 

4. A (FIL), 4. B (ZEM) (testování proběhne ve třídě) Sejoy test 

8.15 – 2. A (BER), 2. B (HEŘ) (vyučující si děti vyzvednou u hlavního vchodu a testování proběhne 

ve třídě)  test 

5. A, 5. B, 5. C (testování proběhne podle skupin jazyků ve třídách) Sejoy test.  

3. A (LöB), 3. B (ŠIK), 3. C (LAU) (testování ve třídě) Sejoy test 

Je třeba, aby se žáci na testování dostavili přesně v daném čase. 

Všichni žáci 1. stupně a přípravné třídy používají k příchodu do školy hlavní vchod.  

Testování žáků 2. stupně antigenními testy bude probíhat s frekvencí 1 x týdně v pondělí.  

Žáci 2. stupně se budou testovat ve svých třídách a do školy přicházejí horním vchodem. Vchod 

bude v době 8.15 – 8.30 otevřen a dozorován školníkem.  

Žáci, kteří se nedostaví na test v určený den včas, budou otestováni po příchodu do školy. Pokud 

se nedostaví vůbec, test bude proveden po příchodu do školy v jiný den. Tito žáci použijí ke 

vstupu do školy hlavní vchod a hlásí se na recepci.  

Provoz recepce: pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod. 

Provoz školní družiny: obnovuje se standardní provoz v době 6.00 – 17.00 hod.  

Výdejna stravy:  

Výdejna stravy a objednávek funguje v běžném režimu.  

Výdej obědů ve školní výdejně probíhá od 12:00 do 14:30. 

Odhlásit obědy lze nejpozději den předem do 9:30 hodin následovně: 

 V internetovém objednávkovém systému – odkaz  

 E-mailem – jídelna@zspalachova.cz. 

 Telefonicky – 475 210 376, 606 443 777. 

 Osobně v kanceláři ŠV od 9:00 do 9:30 hod. 
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