
Organizace výuky od 30. 11. 2020 

 

V návaznosti na usnesení vlády bude výuka od 30. 11. 2020 probíhat následujícím způsobem: 

  

Provoz mateřské školy od pondělí 30. listopadu 2020: 

 

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud. 

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další 

osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). 

 

 

Provoz základní školy od pondělí 30. listopadu 2020: 

 

Je povolena osobní přítomnost: 

• žáků 1. stupně základní školy, 

• žáků 9. ročníků základní školy, 

• žáků 6. – 8. ročníku základní školy v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd  

  po týdnu. 

 

Pro žáky je prezenční výuka povinná. 

 

Školní družina: je v provozu od 6.00 hod. do 16.15 hodin. 

Rozdělení skupin školní družiny: 

 

1. A   Pešanová Růžena – družina na školním dvoře 

2. A   Chytková Lenka – družina na školním dvoře 

3. A  Mgr. Obořilová Anna – družina v hlavní budově 

4. A   Bc. Macková Barbora – třída 4. A 

5. A   Bc. Drietomská Apolena – třída 5. A 

 

Prosíme žáky 3. A – 5. A, aby při vstupu do družiny v hlavní budově zvonili na třídu. 

Následně budou žáci vpuštěni do budovy školy. 

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny rodiče postupují stejným způsobem. Do budovy školy 

nevstupují, čekají na dítě na školním dvoře. 

 

 

Organizace rotační výuky pro žáky 6. – 8. ročníku: 

 

Cílem rotační (střídavé) výuky u  žáků 6. – 8. ročníku je organizovat vzdělávání po 

přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole: 

 

 

30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 

Prezenční výuka:  6. A, 6. B, 7. A  

Distanční výuka: 8. A, 8. B  

 

 



7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 

Prezenční výuka: 8. A, 8. B 

Distanční výuka: 6. A, 6. B, 7. A 

 

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 

Prezenční výuka:  6. A, 6. B, 7. A  

Distanční výuka: 8. A, 8. B  

 

21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 

Prezenční výuka: 8. A, 8. B 

Distanční výuka: 6. A, 6. B, 7. A 

 

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

způsobem.  

Třídy 9. A, 9. B mají povinnou prezenční výuku. 

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, 

ani jinak neprolínají). 

 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, 

kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. V případě zájmu o konzultaci, prosím, 

kontaktujte příslušného vyučujícího a domluvte si termín a čas konzultace. 

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně 

školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je 

možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena 

vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby vybavili děti 

dostatečným množstvím náhradních roušek a igelitovým sáčkem, do kterých budou ukládat 

použité roušky. 

 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v 

důvodných případech. Prosíme zákonné zástupce, aby pokud možno do budovy školy a školní 

družiny nevstupovali. 

 

Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. 

 

Je doporučeno během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.  

 

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 

venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. 

 

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke 

kontaktu mezi žáky z různých tříd. Z tohoto důvodu si třídní učitelky prvního stupně a učitelé 

druhého stupně, kteří vyučují první vyučovací hodinu, vyzvednou žáky na školním dvoře. 

Následuje organizovaný přesun do šaten a tříd. Prosíme žáky, aby vytvářeli na školním dvoře 

skupiny po jednotlivých třídách. 

Žádáme rodiče, aby přiváděli děti /pokud nechodí do ranní družiny/ v 7.35 hodin na školní 

dvůr. Rodiče na konci výuky čekají děti na školním dvoře, případně před budovou školní 

družiny. 



Žák do školy přichází a ze školy odchází vždy s rouškou.  

Pro všechny osoby nacházející se před školou a v areálu školy platí povinnost zakrytí úst a 

nosu.  

 

Školní stravování  

 

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích 

služeb, které neslouží pro veřejnost. Prosíme rodiče, aby dětem objednali obědy.  

 

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, 

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, 

• 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 výdejním okénkem na Penzionu Souhradní  pondělí - pátek vždy od 12.00 – 13.00 

hodin.  

 

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy 

mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 


