
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
 

Rotační výuka od 10. 5. 2021   

Informace pro rodiče a žáky 2. stupně 

liché týdny od 10. 5. 2021 - prezenční výuka žáků 6. a 7. ročníku, distanční výuka žáků 8. a 9. ročníku 

sudé týdny od 17. 5. 2021 - prezenční výuka žáků 8. a 9. ročníku, distanční výuka žáků 6. a 7. ročníku 

Vstup do školy 

žáci přicházejí hlavním vchodem, v šatně a na chodbě se nezdržují, při příchodu do třídy si důkladně 

umyjí ruce 

Rozvrh hodin 

vyučuje se podle platného rozvrhu, včetně hudební a tělesné výchovy (bude probíhat na školním hřišti). 

K změnám došlo u žáků sportovních skupin. K úpravám dojde také v hodinách, ve kterých jsou žáci 

rozděleni do skupin. Důvodem je požadavek  k zachování homogenity tříd. Konce vyučování budou 

upraveny z důvodu zajištění hygienických opatření ve školní jídelně. 

Hygienická opatření 

- v budově školy budou mít žáci chirurgické roušky (doporučujeme mít roušku náhradní) 

- důkladně si mýt ruce používat dezinfekci (při vstupu do budovy školy, použití WC, po přestávkách) 

- dodržovat hygienická pravidla při kašli, rýmě, mít vlastní papírové kapesníky 

- žáci nahlásí učiteli jakýkoliv zdravotní problém (bolest hlavy, nevolnost, pocit zvýšené teploty) 

Antigenní testování žáků 

vždy v pondělí a ve čtvrtek  

a) ve škole od 7,15 do 7,45 hodin,  testování proběhne pod dohledem pedagogů v kmenových 

třídách 

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

personálu. - všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo 

respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 

- testování se neprovádí u osob, 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. 

- vycházíme z pokynů MŠMT „MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH“ 

Informace k výuce 

v první týdnu prezenční výuky budou zařazeny „adaptační aktivity“, žáci nebudou ústně ani písemně 

zkoušeni. Viz Doporučení MŠMT „Návrat žáků do škol“ 

 

V Opavě dne 3. 5. 2021     Mgr. Simona Horáková, ředitelka školy 

  


