
 

Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020 

V pondělí 30. listopadu 2020 se k prezenční výuce žáků 1. a 2. ročníků připojí zbytek I. stupně 

(3. – 5. ročník) a žáci 9. ročníku. Ostatní ročníky (6., 7.,  8.)  se budou vzdělávat formou rotační 

prezenční výuky (střídání celých tříd po týdnech).  

Organizace rotační prezenční výuky:  

V týdnu od 30. 11.  do 4. 12. 2020 bude probíhat prezenční výuka ve třídách VI. A, VI. B a ve 

všech třídách  8. ročníku. Distanční výuka dle připraveného rozvrhu bude probíhat v VI. C a ve 

všech třídách 7. ročníku.. 

V týdnu od 7. 12.  do 11. 12. 2020 bude probíhat prezenční výuka ve třídách VI. C a ve všech 

třídách  7. ročníku. Distanční výuka pak v VI. A, VI. B a ve všech třídách 8. ročníku.  

Rozvrh distanční výuky pro výše uvedené ročníky bude k dispozici na webu školy. 

 Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (jednotlivé třídy) tak, aby byly zachovány 

veškeré hygienické podmínky a předpisy. Vyučovat se bude podle běžného rozvrhu s malými 

úpravami časového harmonogramu v rámci ukončení výuky. Je zakázán zpěv a sportovní 

činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Zpěv a tělesná výchova nebudou vyučovány, budou 

nahrazeny jinými předměty, případně vycházkami do přírody. Vstup do školní budovy je 

povolen pouze s rouškou. Povinností žáků i zaměstnanců školy je nosit roušku po celou dobu 

pobytu ve škole včetně školní družiny! Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, 

je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena 

vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob (platí pouze pro vyučující).  

O veškerých změnách a odlišnostech budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli 

jednotlivých tříd. 

 

Organizační pokyny 

Žáci vstupují do školní budovy hlavním vchodem nebo vchody u 1. tříd dle časového 

harmonogramu bez doprovodu zákonných zástupců v době od 7:35 do 7:45 hod. Převlékají a 

přezouvají se ve svých šatnách, ze kterých odcházejí přímo do své kmenové třídy. Při přesunu 

do šaten a do jednotlivých tříd dbají na předepsané rozestupy. Vyučování začíná v 7:50 hodin. 

Před zahájením výuky provedou podle pokynů učitele všichni žáci dezinfekci rukou.  Prosíme 

rodiče, aby své děti vybavili minimálně 2 kusy roušek včetně obalu. Z důvodu pravidelného 

větrání místností je nutné, aby děti měly k dispozici teplé oblečení. Čas ukončení výuky, časové 

harmonogramy a veškeré další organizační údaje se zákonní zástupci dozví prostřednictvím 

svých třídních učitelů nebo webových stránek.  

Stravování 

Po skončení vyučování odcházejí žáci v určeném čase do školní restaurace. Obědvat mohou i 

v průběhu vyučovacích hodin TV, HV, VV, PČ, IKT, VkO, VkZ spolu s vyučujícím předmětu. 

Učitelé budou mít k dispozici rozpisy.  


