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Informace k provozu školy od 30. 11. 2020 

Provoz základních škol 

Je povolena osobní přítomnost: 

 žáků 1. stupně a 9. ročníků základních škol – výuka prezenčně 
 ostatní žáci (6.,7.,8.r) se střídají v prezenční a distanční výuce po týdnech 
 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žák, 1 učitel) 
 příchod do školy je rozepsán podle ročníku tak, aby se skupiny nesetkaly v šatnách 
 ráno budou mít děti nasazeny před budovou roušky 
 prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 

neslučují, ani jinak neprolínají). 
 žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky 

po celou dobu pobytu ve škole. 
  je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání 
 za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 

venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení 
 rozvrh hodin všech tříd se vrací do podoby prezenční výuky, pouze hodiny Hv budou 

nahrazeny jiným program a Tv na 2. stupni bude zrušena po dobu trvání opatření. 
 během hodin se bude častěji větrat (vždy po 30 minutách 5 minut) 
 v případě, kdy žák bude zcela zjevně vykazovat infekční onemocnění, bude neodkladně 

přesunut do karanténní místnosti a informován zákonný zástupce 
 odchod na oběd a ze školy bude organizován po skupinách 

Harmonogram pouštění do budovy školy 

 

Příchod žáků do školy podle ročníků:   
7.40 – 3.r., 7.r.  
7.45 – 2.r., 5.r., 9.r.  
7.50 – 1.r., 6.r.  
7.55 – 4.r, 8.r.  
 
Rozdělení výuky – prezenční (ve škole) – distanční (doma) 

ročník 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 
čas 7.50 7.45 7.40 7.55 7.45 7.50 7.40 7.55 7.45 
Místo 
shromáždění 

Děti stojí v rouškách ve skupinkách před školou po třídách, 
neměly by se míchat mezi sebou 

Týden od - do 2. st. distanční 1. st. 
30. 11.- 4. 12. 
 

7.,8.,9.r. 6.r. 1.,2.,3.,4.,5.r. 

7. 12.- 11. 12. 
 

6.,9.r. 7.,8.r. 1.,2.,3.,4.,5.r. 

14. 12.- 18. 12. 
 

7.,8.,9.r. 6.r. 1.,2.,3.,4.,5.r. 

21. 12.- 22. 12. 
 

6.,9.r. 7.,8.r. 1.,2.,3.,4.,5.r. 
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Školní družina 

 za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní 
družiny. 

 provoz školní družiny 11.40 – 15.00 hod. 
 žáci budou pracovat ve ŠD v homogenních skupinách (stejné jako ve škole), nesmějí se 

míchat děti z různých tříd.  
 prvňáčci budou ve skupině s p. J. Osičkovou v prostorách školní družiny, případní 

zájemci o družinu z druhé třídy budou mít zajištěn různý dohled ve třídě. 
 po celou dobu pobytu v družině musí mít děti roušky nasazeny  
 omluvenky, dřívější odchody (1., 2.r.) vždy prosím řešte přes Edookit s paní 

vychovatelkou J. Osičkovou 

1.r. –   11.40 – 15.00 hod. – prostory školní družiny p. Osičková J. 

2.r. –   12.35 – 15.00 hod. – úterý, čtvrtek - prostory třídy, dohledy podle rozpisu uč. 

 11.40 – 15.00 hod. –  po., stř., pá.  – prostory třídy, dohledy podle rozpisu uč. 

 

Školní stravování  

Zařízení školního stravování (ŠJ) je na naší škole v provozu od pondělí 23. 11. 2020. 

Při provozu ŠJ je nezbytné dodržet: 

 rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
 maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (v naší jídelně 2) 
 ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
 ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a 

zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci 
si mohou stravu odebrat do jídlonosičů od 11.00 do 13.00 hod. ve výdejně mateřské 
školy. Je nutné ale mít dva podepsané  jídlonosiče (nádoby) na výměnu – jedna zůstane 
v MŠ, jednu si budou odnášet. Prosíme o včasné nahlášení těchto strávníků v MŠ. 

 žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s 
výjimkou doby konzumace stravy. 

 zákonní zástupci přihlašují dětem obědy obvyklým způsobem 
 žáci budou chodit na oběd podle rozpisu tak, aby se nesetkali s jinými ročníky 

 
 

Časy, kdy budou děti chodit na obědy, jsou v přiložené tabulce 

  11.20  11.40  12.00  12.20  12.40  13.00  13.15  13.30    
Po  1.   2.   4.   5.   3.  6.  8.  9.    7.    
Út  2.   1.  3.   4.   5.   6./  7.   9.  8.    
St  3.   1.  2.  4.   5.  6.  7.  9.  8.    
Čt  1.   2.   5.   3.   4.   6.  8.  9.  7.    
Pá  1.   2.  5.   3.   4.  9.  6./  7.   8.    
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Náboženství 

pouze první stupeň – ve středu 2. 12., 9. 12., 16. 12.  
12.00 – 12. 30 – 1. ročník  
12.40 – 13. 25 – 3. ročník  
13.30 – 14. 00 – 2. ročník (mezitím počkají v družině)  
14.10 – 14. 40 – 4. ročník  
14.50 – 15. 20 – 5. ročník  
  
Náboženství ve středu 25. 11. – pouze 1. a 2. ročník:  
12.00 – 12. 30 -  2. ročník  
12.35 – 13. 05 – 1. ročník  

 

Vyučovat se bude podle daných rozvrhů. Zůstávají ty, které děti znaly již od září.  

Došlo pouze k drobným úpravám u žáků 2. stupně, kde jsme z důvodu zákazu spojení žáků z různých tříd 
přistoupili k zrušení hodin TV. 

Protože se děti nesmějí potkávat v jídelně, posunuly se u první třídy časy ukončení výuky.  

1. ročník – ukončení výuky  - Po, Čt, Pá –  12. 00     Út,  Stř. – 11. 40  

Rozvrhy pro 1. stupeň zůstávají stejné 

Rozvrhy pro 2. stupeň – změna – zrušení hodin TV (nelze dodržet homogenní skupinu) 

6. ročník 

Po  Z D HV ČJ M - VV VV 
Út M ČJ F PŘ VOZ    
St AJ M ČJ F Z    
Čt D AJ M ČJ VOZ     
Pá PŘ AJ M PŘ  

PRAKTICKÝ 
PČ    

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

7. ročník 

Po  AJ M ČJ PČ NJ Z 
Út NJ M VOZ D VV  
St M ČJ PŘ AJ F  
Čt AJ M ČJ Z VOZ PŘ 
Pá M ČJ D NJ F HV 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

8. ročník 

Po M AJ F NJ Z VV 
Út Čj CH NJ M D INF 
St PŘ AJ VOZ ČJ HV Z 
Čt ČJ CH AJ M F PČ 
Pá ČJ VOZ NJ M D PŘ 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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 9. ročník 

Po ČJ CH NJ M D VOZ 
Út Z AJ M NJ F HV  
St ČJ PŘ M      F AJ PČ 
Čt M ČJ VV VV D INF 
Pá AJ CH VOZ ČJ NJ  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
Distanční výuka z domova – online hodiny – od 30. 11. – jen pro třídy, které budou na 

distančním vzdělávání z domova. 
Distanční výuka je pro žáky povinná. 

 

 

Opatření, která tu zmiňujeme, jsou platná do vánočních prázdnin. V případě změny opatření od 
ministerstva, se budou měnit i tato. V případě jejich ponechání, pokračujeme v tomto systému 
dále i po vánočních prázdninách. 

Na provoz školy a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve 
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. Tento manuál vám byl již poslán upravený pro 
naši školu. 
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