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Z á k l a d n í  š k o l a ,  P r a h a  1 0 ,  H o r n o m ě c h o l u p s k á  8 7 3  

Mimořádné opatření č. 15 k současné epidemiologické situaci (platné od 03. 05. 2021) 

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR vydává škola toto opatření: 

Je povolena osobní přítomnost žáků jednotlivých ročníků v následujícím rozsahu: 

Žáci zařazeni do přípravné třídy a tříd 1. až 9. ročníku základní školy v rozsahu rotační prezenční 

výuky (výuka ve škole) – střídání celých tříd po týdnech (viz tabulka č. 1 tohoto opatření), výuka 

tělesné výchovy bude probíhat ve venkovních prostorách (zejména sportovní areál školy, 

Hostivařský lesopark). V týdnech, kdy v těchto třídách nebude probíhat prezenční výuka, bude 

probíhat distanční výuka (výuka na dálku). Tato prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná. 

Prezenční výuka (výuka ve škole) bude probíhat dle chválených rozvrhů. Distanční výuka (výuka 

na dálku) bude i nadále probíhat dle schválených rozvrhů (vyjma předmětů výtvarná výuka, 

hudební výuka, tělesná výchova a pracovní činnosti). K prohloubení učiva v těchto předmětech 

bude využito mezipředmětových vztahů v ostatních předmětech. Tato výuka bude probíhat 

stejným způsobem jako dosud - prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.  

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani 

jinak neprolínají).  

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

žáky z různých tříd (viz tabulka č. 1 tohoto opatření).  

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky (nesmí být látkové nebo jim podobné), zaměstnanci 

školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu 

ve škole.  

Je zakázán zpěv při vzdělávání. 

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 

venkovních prostorách i mimo areál školy. V této souvislosti žádáme rodiče, aby vybavovali děti 

oblečením dle aktuálních povětrnostních podmínek. 

Během dne je možné zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. 
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Žáci tříd prvního stupně (1. – 5. ročník) budou testováni na přítomnost viru Covid 19 antigenními 

testy 1 x týdně (mimo ty, kteří z epidemiologického hlediska nemusí být testováni), vždy první 

vyučovací hodinu v pondělí – ve dny jejich prezenční výuky (výuky ve škole). Žáci tříd druhého 

stupně (6. – 9. ročník) budou testováni na přítomnost viru Covid 19 antigenními testy 2 x týdně 

(mimo ty, kteří z epidemiologického hlediska nemusí být testováni), vždy první vyučovací hodinu 

v pondělí a ve čtvrtek – ve dny jejich prezenční výuky (výuky ve škole). 

Zaměstnanci školy budou testováni na přítomnost viru Covid 19 antigenními testy 1 x týdně 

(mimo ty, kteří z epidemiologického hlediska nemusí být testováni), vždy v pondělí před 

nástupem do zaměstnání. 

Při testování žáků prvního a druhého ročníku je možná přítomnost jejich zákonných zástupců. 

Testování těchto žáků bude probíhat v tělocvičnách školy. Tito žáci vstupují ve dny testování do 

školy standartním způsobem hlavním vchodem do učebnového pavilonu školy v čase uvedeném 

v tabulce č. 1 tohoto opatření. Zákonní zástupci vyčkají příchodu pracovníků školy u vedlejšího 

vchodu u tělocvičen. Zde je pověřený pracovník školy vpustí do vnitřních prostor tělocvičen. 

Zákonní zástupci mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. 

Na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedochází k uložení povinnosti 

pro školu vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti 

ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo 

sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně 

testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením. 

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (hygienický požadavek 

Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) je umožněn 

provoz školní družiny do 17,00 hodin. Ranní provoz školní družiny není zajišťován. 

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce 

alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.  

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných 

případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Vstup těchto osob do 

prostor školy povoluje ředitel školy. 
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V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 

povinna postupovat podle pokynů Hygienické stanice hlavního města Prahy a dodržovat všechna 

aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území hlavního města Prahy nebo 

plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření). V případě, že se 

ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje 

zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých Hygienické 

stanice hlavního města Prahy. 

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, 

které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:  

• časový harmonogram příchodu do školní jídelny jednotlivých tříd, 

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u 

něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),  

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,  

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, ve školní jídelně se mohou 

prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na 

pracovišti, 

• žáci školy, kteří se před uzavřením školy stravovali ve školní jídelně, budou mít obědy 

automaticky přihlášené vždy v týdnu, kdy bude probíhat jejich prezenční výuka (výuka ve 

škole). Pokud se nebudou stravovat, musí rodiče obědy odhlásit telefonicky, osobně 

u vedoucí školní jídelny nebo e-mailem (sj@hornomep.cz), 

• pro žáky těch tříd, které mají distanční výuku, budou v tyto dny obědy vydávány do 

vlastních jídlonosičů. Výdej bude zajišťován u vchodu do školní jídelny (rampa správní 

budovy školy) v tyto časy: 12,00 - 12,15 hodin, 12,45 – 13,00 hodin a 13,45 - 14,00 hodin. Pro 

tyto žáky je nutné provést přihlášení obědů telefonicky, osobně u vedoucí školní jídelny 

nebo e-mailem (sj@hornomep.cz). 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky (žáci) a 

respirátory (zaměstnanci), s výjimkou doby konzumace stravy.  
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Tabulková část opatření 

Tabulka č. 1 

Rozdělení tříd školy – rotační prezenční výuka (květen 2021) 

Třída 
Týdny (od – do) prezenční výuky (výuky 

ve škole) 

Čas příchodu  

do školy 

Přípravná třída Každý týden – třída nerotuje 7,40 

I.C 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,40 

II.A 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,45 

II.C 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,50 

III.A 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,40 

III.B 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,45 

V. A 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,50 

V. B 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,55 

VI. A 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,45 

VI. B 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,50 

VI. C 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,45 

VIII. A 3.5. – 7.5.2021; 17.5. – 21.5.2021 7,50 

Přípravná třída Každý týden – třída nerotuje 7,40  

I. A 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,40 

I. B 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,45 

II.B 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,50 

III.C 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,40 

IV. A 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,45 

IV. B 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,50 

IV. C 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,55 

V. C 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,45 

VII.A 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,40 

VII. B 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,45 

IX. A 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,50 

IX. B 10.5. – 14.5.2021; 24.5. – 28.5.2021 7,55 

 


