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Změna organizace výuky od 24. května 2021 

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází od 24. května 2021 ke změnám v organizaci výuky žáků.   

Organizační nastavení žáků 1. stupně 

• Žáci 1. stupně dochází do školy bez rotace 

• Vyučování bude probíhat dle běžného rozvrhu (platný od 1. 9. 2020) 

• Testování probíhá v 1x týdně, v den nástupu žáka do školy (pondělí) 

• Upřesnění 

o Testování probíhá ve sportovní hale či budově „Kláštera“, v první den nástupu  (pondělí).  Žáci 2. stupně 

a 4., 5., 3. ročníku budou do školy vstupovat přes vchod sportovní haly 

o Žáci 1., 2. ročníku se testují v budově „Kláštera“ 

o Společným zájmem bude včasný začátek 1. vyučovací hodiny, tj. 7:50. Vzhledem k časové náročnosti 

testování bude vchod otevřený od 7:15. Prosíme rodiče, aby apelovali na své děti v souvislosti s včasným 

příchodem do školy. Prosíme žáky, kteří mají bydliště v Javorníku, aby docházeli k testování 

v časovém rozmezí 7:15 – 7:30. Urychlí se tím průběh testování a s tím spojené včasné zahájení výuky 

 

Školní družina 

• Od 17. 5. 2021 budou zajištěny 3 oddělení školní družiny – v běžném režimu 

• Oddělení 1. a 2. skupiny (1. – 2. ročník) – zázemí v budově kláštera - běžně 

• Oddělení 3. skupiny (3. – 4. ročník) – zázemí bude na hlavní budově 

Organizační nastavení žáků 2. stupně 

Organizace výuky: 

• Žáci 2. stupně dochází do školy bez rotace 

• Vyučování bude probíhat dle běžného rozvrhu (platný od 1. 9. 2020) 

 

Podmínky nástupu: 

• Podmínky nástupu jsou podobné jako u 1. stupně, který nastupoval od 12. 4. 2021, včetně testování. Viz aktualita 

„Podmínky nástupu dětí, od 12. 4. 2021“. 

• Upřesnění: 

o Testování probíhá ve sportovní hale v první den nástupu  (pondělí).  Žáci budou do školy vstupovat přes 

vchod sportovní haly 

o Společným zájmem bude včasný začátek 1. vyučovací hodiny, tj. 7:50. Vzhledem k časové náročnosti 

testování bude vchod otevřený od 7:15. Prosíme rodiče, aby apelovali na své děti v souvislosti s včasným 

příchodem do školy. Prosíme žáky, kteří mají bydliště v Javorníku, aby docházeli k testování 

v časovém rozmezí 7:15 – 7:30. Urychlí se tím průběh testování a s tím spojené včasné zahájení výuky 

 

  

Školní jídelna 

• V provozu bez omezení 

 

Děkujeme za spolupráci         


