
ORGANIZACE VÝUKY V TÝDNU 24. – 28. 5. 2021 

PONDĚLÍ 24. 5. 2021  
- výuka začíná druhou vyučovací hodinu (v 8:55)  
- vyučující se testují v bývalé odpočívárně (vedle učebny 110) 
- žáci se sejdou v určené třídě (viz tabulka), kde se za přítomnosti vyučujícího otestují.  

Testovat se nemusíte, pokud doložíte jeden z následujících dokladů 

• doklad o tom, že jste prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní 

• doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo 

• certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

- výuka končí 5 vyučovací hodinu (12:35) – program určuje vyučující, je vhodné volit venkovní 
aktivity 

ÚTERÝ  25. 5. 2021 
- žáci se sejdou v 8:55 (třídy 2.P, 2.S a 3.L v 9:45 po skončení školení BOZP) na místě určeném 

vyučujícím. Výuka končí v 12:35. Program určuje vyučující, je vhodné volit venkovní aktivity. 
 
 

26. – 28. 5. 2021  
Výuka probíhá dle suplování bez hodnocení/klasifikace ověřování znalostí. 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 
května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s 
účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit 
ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při 
zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy 
domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě 
tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, 
pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních 
prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu 
a úst. 

 

  pondělí 24. 5. 2021 
úterý 25. 
5. 2021 

  učebna vyučující vyučující 

1.G 110 Hou, Ro Ma, Pk 

1.L 125 Šb, Ko Šme, Šl 

1.PA 113 Ds, Šl Ru, Ds 

1.PB 116 Ka, Hl Ka, Or 

1.S D1 Pa, Pš Pa, Js 

2.G VT Su, Mš Ky, Ko 

2.L 209 St, Js Fr, Tý 

2.P 206 Já, Chl Bře, Mi 

2.S 207 Or, Šme An, Šf 

3.G MT Tr Ju, Chl 

3.L D2 Hg Hg 

3.P VP Bs Bg, Ro 

3.S praxe   Mš 


