
Pokyny k zahájení prezenční výuky od 30. listopadu 2020 

 

 

Vážení rodiče, 

od pondělí 30. listopadu dochází k dalším změnám týkajících se návratu žáků do školy. Aby 

vyhlášená nařízení vlády dávala smysl, žáci z různých tříd se u nás ve škole nebudou slučovat 

ani ve škole, ani ve školní družině. 

 
 

Od pondělí 30. listopadu se vracejí do školy žáci 3., 4. a 5. ročníku (prezenční výuka je tak  

                           otevřena pro všechny žáky 1. stupně). 

Od pondělí 30. listopadu se vracejí do školy žáci 9. ročníku. 

Od pondělí 30. listopadu se budou žáci 6., 7. a 8. ročníku vzdělávat rotačně. V liché týdny  

                          (30.11. – 4.12.) budou ve škole žáci 6. ročníku, 7. + 8. ročník se bude učit 

                          nadále distančně doma . V sudé týdny (7. – 11.12.) budou ve škole žáci 7. a 8. 

                          ročníku, 6. ročník se bude učit distančně. V dalších týdnech se bude tento  

                          systém výuky opakovat. 

 

Vstup do školy: 
 

- žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) budou přicházet do školy (i odcházet ze školy) vchodem 

v nové tělocvičně  

- žáci 9. ročníku budou pro příchod i odchod používat hlavní vchod z ul. Komenského 

- žáci budou pro přezouvání a převlékání používat svoje skříňky v žákovských šatnách 
 

Organizace výuky: 
 

- vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu 

- třídy se na žádný předmět nebudou dělit 

- vyučování bude probíhat v kmenových třídách (až na výjimky se nebudou stěhovat) 

- žáci budou mít po celou dobu výuky roušku (prosíme alespoň ještě jednu v sáčku na 

výměnu) 

- tělesné aktivity a zpěv ve vnitřních prostorách školy není dovolen, proto budou některé 

aktivity směřovány do venkovních prostor (dle počasí) 

- v průběhu hodin a přestávek se bude pravidelně větrat dle doporučení MZ a MŠMT 
 

Školní družina: 
 

- ŠD bude pracovat v běžném provozu od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

- každá třída bude mít své oddělení školní družiny (žáci z paralelních tříd se nemíchají) 
 

Školní jídelna: 
 

- žáci jednotlivých tříd budou mít v jídelně vymezený prostor 
 

 

 

 

         Vedení školy 


