
Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020 

Žáci 1. stupně ZŠ a 9. ročníky ZŠ se od pondělí 30. listopadu 2020 vrací do školy k pravidelné 

prezenční výuce. Žáci 6., 7. a 8. ročníků ZŠ se po týdnu střídají v prezenční a distanční výuce. 

 

 1. stupeň ZŠ: celý 1. stupeň - prezenční výuka. 

 2. stupeň ZŠ: 9. ročníky – prezenční výuka. 

 2. stupeň ZŠ: 6. - 8. ročníky – rotační prezenční výuka (střídání celých 

tříd po týdnech). 

 

Rozpis rotační výuky pro 6., 7. a 8. ročníky 

30. 11. – 4. 12. 2020  

 prezenční výuka (ve škole): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A 

 distanční výuka (doma): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B 

7. 12. – 11. 12. 2020 

 prezenční výuka (ve škole): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B  

 distanční výuka (doma): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A 

 

A. třídy s prezenční výukou (ve škole) jsou vzdělávány podle platného rozvrhu hodin 

uvedeného v e-ŽK 

B. třídy s distanční výukou (doma) jsou vzdělávány podle aktuálního rozvrhu hodin 

pro distanční výuku (dle rozvrhu v e-ŽK) 

 

Škola se nadále řídí platnými hygienickými a protiepidemickými pokyny odpovědných 

státních orgánů. 

Základní pravidla k 30. 11.: 

 zákaz vstupu do školy všem osobám s příznaky infekčního onemocnění, 

 žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit 

roušky po celou dobu pobytu ve škole, 

 každý žák musí mít s sebou na den dostatek roušek a sáčky na jejich hygienické 

uložení, 



 žáci dodržují rozestupy a dbají na hygienu rukou, ve třídě dodržují pravidlo 3R 

(roušky, ruce, rozestupy) 

 zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších 

případech, 

 nutno dodržovat homogenity skupin, 

 při vzdělávání je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

 

Školní klub 

Z důvodů zachování homogenity skupin a z personálních důvodů nebude školní klub 

od pondělí 30. 11. 2020 v provozu! 

 

Školní družina 

Od pondělí 30. 11. 2020 je ŠD v plném provozu (od 6.00 do 16.00 h), pouze pro děti 

z přípravné třídy a žáky 1. – 4. tříd. Do každého oddělení budou zařazeni žáci jednoho 

ročníku. 

 

Školní jídelna 

Obědy v jídelně si musí každý v současné době objednat sám. Popřípadě zavolat nebo napsat 

na e-mail a šablona se doplní podle potřeb. 

 

Děkujeme za pochopení 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci. 

 

 


