
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace 

Organizace výuky v době od  08. 06. 2021  

- Je povolena osobní přítomnost všech žáků školy, podmínkou osobní účasti na 
vzdělávání je antigenní testování jedenkrát týdně (každé pondělí).  

Organizace vyučování – každé pondělí 
1. Pouštění žáků do školy a zahájení výuky – každá třída označeným vchodem  
 

1. Stupeň + 6.A., B., C; 7.A 
 

pondělí I čas dohled pondělí II čas dohled 
přípravka 7:10 TU zaměstnanci 7:05  
1.A 7:15 TU 2.A 7:15 TU 
1.B 7:20 TU, Červ. 2.B 7:25 TU, Slá 
1.C 7:25 TU, 2.C  7:35 TU 
3.A 7:30 TU, Car. 3.B 7:40 TU 
3.C 7:35 TU 4.A 7:45 TU 
4.B 7:40 TU 4:C 7:55 TU 
5.B 7:50 TU 5.A 8:00 TU 
5.C 8:00 TU, Leš 6. A 8:05 TU 
6.B 8:05 TU 6.C 8:10 TU 
7.A 8:10 TU    

 
 
2. stupeň - nádvoří          

Pondělí čas dohled 
8.A 7:10 TU 
8.B 7:20 TU 
8.C 7:30 TU 
9.A 7:35 TU 
9.B 7:45 TU 
7.B 7:55 TU 
7.C 8:05 TU 

 

 

 
Žádáme o dodržení stanovených časů!!! 
Neinvazivní testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 poskytovatelem zdravotních 
služeb VIDIA-DIAGNOSTKA. 

Po testování výuka dle běžného rozvrhu (platný od 1.9.2020). 

2. Od úterý do pátku pouštění žáků do školy 7:40  - 7:50 hod., výuka dle běžného rozvrhu 
(platný od 1.9.2020). 
 



3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků 
dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:  
Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest 
(respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak 
usazeni; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a 
odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.  

  
4. Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být 

maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru)  
 

 
  
5. Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.  

 
                     

6. Provoz školní družiny a školního klubu v běžném režimu, 
příchod do ranní ŠD 6:00 – 7:00 hod.  
 

 
7.  Školní stravování ve školní jídelně – žáci jsou v měsíci červnu automaticky na oběd 
přihlášeni, odhlášení oběda na  www.strava.cz; jidelna@4zsmost.cz; 417 639 240 
 
       

  
 
 
 
 
                                                                    Alena Lorenzová, ředitelka školy 
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