
Informace pro rodiče o výuce od 30. listopadu 2020 
 

1. stupeň ZŠ 
Od 30. 11. 2020 prezenční výuka již pro všechny ročníky 1. stupně. 
 

2. stupeň ZŠ 
Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ od 30. 11. 2020 - žáci 9. ročníků se budou účastnit výuky bez střídaní. 
 

Pro ostatní 2. stupeň ZŠ:  
rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), střídání prezenční a distanční výuky 
 
V týdnu od 30.11.2020 - prezenční výuka žáků - 6.A, 6.B, 7.A, distanční výuka žáci - 7.B, 8.A, 8.B. 
V týdnu od 07.12.2020 - prezenční výuka žáků 7.B, 8.A, 8.B, distanční výuka žáci 6.A, 6.B, 7.A. 
V týdnu od 14.12.2020 - - prezenční výuka žáků - 6.A, 6.B, 7.A distanční výuka žáci - 7.B, 8.A, 8.B. 
21. 12. a 22.12.2020 - prezenční výuka žáků 7.B, 8.A, 8.B, distanční výuka žáci 6.A, 6.B, 7.A. 
23.12.2020 začínají vánoční prázdniny. 
Tento cyklus výuky bude pokračovat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví. 

 

Organizační pokyny: 
Prezenční výuka je pro žáky povinná. V případě nepřítomnosti je nutná včasná omluva žáka jeho 

zákonnými zástupci třídnímu učiteli. 

Vyučování bude probíhat dle běžného rozvrhu (s možnými drobnými úpravami). 

Vyučuje se vždy a pouze v homogenních skupinách žáků (neprolínají se třídy). 

Výuka pedagogických intervencí a náprav probíhá dle běžného rozvrhu. 

Žáci musí používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu (roušku), doporučujeme, 

aby žáci byli vybaveni alespoň dvěma čistými rouškami na den a také igelitovým sáčkem na použité 

roušky. 

Žáci přicházejí do školy zdraví bez známek respiračních onemocnění. V případě, že se zdravotní 

stav žáka změní, bude umístěn do karanténní místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován, aby 

si žáka vyzvedl.  

Škola se pro žáky otevírá v 7.40. Vstupují do ní hlavním vchodem, individuálně, na pokyn dohledu. 

Při příchodu do areálu školy je nutné udržovat rozestupy a mít nasazenou roušku. 

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v odůvodněných případech na základě předchozí 

telefonické nebo e-mailové domluvy. 

 



Provoz školní družiny a školního klubu: 
Z důvodu podmínky dodržení homogenních studijních skupin je provoz školní družiny upraven 

takto: 

Ranní družina: všechna oddělení fungují v budově ŠD 

Odpolední družina: 1. a 2. třída – dolní patro ŠD 

3.třída – horní patro ŠD 

školní klub – horní patro – rozdělení po třídách 

4.třída – knihovna 

5.třída – učebna ICT a gauče 

Stravování  
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně za splnění stanovených podmínek. Všichni žáci mají v době 
výuky nárok na dotovaný oběd, včetně žáků, kteří jsou vyučováni distančně. Vzhledem k opatřením, 
která jsou pro provoz jídelny předepsána, je nutné počítat s delší čekací dobou pro výdej jídla. Pro 
opětovné přihlášení stravování kontaktujte vedoucí školního stravování. 
 
Všechna opatření vyplývají z pokynů MŠMT vydaných s platností k 30. 11. 2020. S ohledem na 
aktuální stav a možnosti školy mohou být tyto pokyny upravovány. Pokud dojde k jejich úpravě, 
budeme informovat touto cestou.  
 
 
 
 
Děkuji za pochopení, 
 

   

26.11.2020

X
Mgr. Luděk Svoboda

ředitel školy

Podepsal(a): Luděk Svoboda  
 

 


