
 

Provoz základní školy od pondělí 30. listopadu 2020 

Od 30. listopadu je povolena osobní přítomnost: 
• žáků 1. stupně základních škol, 
• žáků 9. ročníků základních škol, 
• žáků 6. – 8. ročníku základních škol - zavádí se střídavá (rotační) výuka dle následujícího                
rozpisu: 
 

 
Rotační střídavá výuka rozdělena na liché a sudé týdny potrvá do přechodu na 2. stupeň               
opatření PES pro oblast školství. O této změně vás budeme informovat. 
 
Rozpis příchodů a odchodů jednotlivých tříd 

Kvůli omezení kontaktů mezi žáky jednotlivých tříd jsou nastaveny odchody a           
příchody žáků do školy následovně: 

Příchody:  

 LICHÝ TÝDEN SUDÝ TÝDEN LICHÝ TÝDEN 

 30.11. - 4.12. 7.12. - 11.12. 14.12. - 18.12. 

6. třída Výuka ve škole Výuka distančně  Výuka ve škole 

7. třída Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně 

8. třída Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně 

HLAVNÍ VCHOD VCHOD PŘES HŘIŠTĚ   

1.třída 7:50 5. třída 7:40   

2. třída 8:00 6. třída 7:45   

3. třída 7:45 7. třída 7:45   

4. třída 7:40 8. třída 7:50   

  9. třída 7:55   

      

Odchody: Po Út St Čt Pá 

1. třída 11:30 12:00 11:15 11:15 11:15 

2. třída 12:10 12:10 11:30 11:30 11:30 

3. třída 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 



 

(červeně-dívky, modře-chlapci) 

Prezenční výuka MUSÍ PROBÍHAT v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se           
neslučují, ani jinak neprolínají). 

Distanční výuka je i nadále povinná! Bude probíhat dle nastavených rozvrhů platných od             
9.11.2020. 

Stravování žáků 

Stravování za dodržení hygienických pravidel bude zajištěno pro žáky, kteří se budou            
účastnit prezenční výuky - tito budou automaticky k obědům přihlášeni. Obědy během            
distanční výuky je možno přihlásit obvyklým způsobem u vedoucí školní jídelny (budou            
vydávány pouze výdejním okénkem ze dvora do jídlonosičů).  

Školní družina 

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Pro             
žáky 1. - 3. ročníku platí provoz družiny  v čase od 6:30 - 16:00. 
 
Kvůli dodržení pravidel homogenity skupiny žáků jedné třídy otevřeme pro žáky 4. a 5.              
ročníku samostatné skupiny školní družiny, které budou pod dohledem zaměstnanců ZŠ v            
kmenových učebnách těchto tříd. Z organizačních důvodů nejsme schopni zajistit pro tyto            
žáky ranní družinu, odpolední provoz družiny bude do 16:00 hod. 
 
Ostatní 

● Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole              
včetně školní družiny. 

● V tělesné výchově je místo sportovní činnosti doporučován pobyt žáků na čerstvém            
vzduchu. Vycházky jsou možné realizovat i mimo areál školy. 

● V hudební výchově je zakázán zpěv. 
● Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor          

v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé            
vyučovací hodiny. 

4. třída 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 

5. třída 13:10 12:20 12:20 12:20 12:15 

6. třída  13:00 14:55 11:30/12:15 12:15/13:10 12:25 

7. třída  15:00 13:05 11:30/12:15 12:15/13:10 13:10 

8. třída  13:05 15:00 12:15/13:10 14:55 12:20/13:00 

9. třída 13:15 13:10 12:15/13:10 15:00 12:20/13:00 



 

● Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen 
v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

 


