
POKYNY K VÝUCE OD 30. 11. 2020 

 

Ţáci 1. stupně:  

 nástup do školy 30. 11. 2020 

 výuka dle rozvrhu 

 prezenční výuka je povinná 

 je zakázána tělesná výchova a zpěv, bude alternativní řešení 

 žáci se budou převlékat v šatně 

 vstup do hlavní budovy školy hlavním vchodem:  

 1. a 2. třídy v 7:45 

 3. a 4. třídy v 7:55 

 5. třídy v 8:05  

 stejné časy vstupů platí i pro třídy na pavilonu 

 roušky po celou dobu pobytu ve škole žáci i pedagogové 

 výuka probíhá v homogenních skupinách 

 

Ţáci 2. stupně:   

 nástup do školy 30. 11. 2020 

 výuka dle rozvrhu, žáci se učí v kmenové třídě 

 prezenční výuka je povinná 

 je zakázána tělesná výchova a zpěv, bude alternativní řešení 

 žáci se budou převlékat u třídy – boty si budou nechávat před třídou, bundy brát do 

třídy 

 určené hodiny pro vstup do školy (viz níže) je třeba dodrţovat 

 roušky po celou dobu pobytu ve škole žáci i pedagogové 

 výuka probíhá v homogenních skupinách 

 ţáci 9. ročníku – prezenční výuka probíhá kaţdý týden 

 ţáci 6., 7., 8., ročníků - rotační výuka, tzn. střídání celých tříd po týdnu 

- 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B  lichý týden, začínají 30. 11. 2020 

- 7. C, 8. A, 8. B, 8. C. sudý týden, začínají 7. 12. 2020 

 třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním 

způsobem dle původního rozvrhu 

 

 vstup do školy: 

 

 7.40 – zadní vchod u tělocvičny – 9. A, B, C 

 7.50 – zadní vchod u tělocvičny – 6. A, B, C (lichý t.) / 7. C, 8. A (sudý t.) 

 7.40 – zadní vhod „u sběru“ – 7. A, B (lichý t.)  /  8. B, C (sudý t.) 

 



 

Druţina: 

 provoz družiny od 6:00 do 17:00 hodin 

 v rámci ranní družiny a koncového provozu spojujeme žáky jednoho ročníku: 1. - 3. 

ročník na pavilonu, žáci 4. ročníku budou při ranní družině i při koncovém provozu na 

hlavní budově 

 ostatní provoz probíhá v kmenových třídách na hlavní budově nebo na pavilonu, 

případně ve venkovních prostorách areálu školy (11,40 – 15 hodin) v homogenních 

skupinách 

 roušky po celou dobu pobytu ve školní družině žáci i vychovatelky 

 

Školní stravování platné od 25. 11. 2020 

 ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze ţáci a studenti v prezenční 

výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti - čas výdeje: 11:30 – 14:00 hod 

 ostatní ţáci (na distanční výuce), studenti a zaměstnanci školy si mohou stravu 

odebrat výdejním okénkem (take-away) do přinesených nádob 

časy výdeje: 11:00 – 11: 30 hod  a  14:00 – 14:15 hod 

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou 

doby konzumace stravy. 

 

Krouţky EU v rámci jedné třídy mohou pokračovat. 


