
Vážení rodiče a žáci, 

od pondělí 30.11. dochází k dalšímu rozvolnění opatření proti COVID 19. Na naší škole 

budou výuka a chod školy organizovány následovně: 

Obecná ustanovení: 

 

- všichni žáci musí mít ve škole neustále nasazeny roušky (pro žáky 1. st., kteří chodí do 

družiny, 3 na den, pro žáky 2. st. 2 na den) 

- důrazně žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s jakýmikoliv příznaky nemoci či 

teplotou; nebudou do školy vpuštěny 

- tělesná a hudební výchova budou vyučovány ve speciálním režimu bez zpěvu 

a pohybových aktivit 

- výuka bude probíhat v homogenních skupinách, žáci z jednotlivých tříd se nesmí nikde 

potkávat ani promíchat 

- žádáme vás, abyste dodržovali příchody do školy podle rozpisu níže 

- izolační místnost pro děti vykazující známky nemoci se přesouvá na budovu 1. stupně 

 

1. stupeň: 

 

- prezenční výuky ve škole se zúčastní povinně všichni žáci 

- vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu s malými úpravami 

- 1. třída bude do školy přicházet od 7:20 do 7:30 předním vchodem 

- 2. a 3. třída bude do školy přicházet od 7:05 do 7:15 zadním vchodem 

- 4. a 5. třída bude do školy přicházet od 7:05 do 7:15 předním vchodem 

- dojíždějící žáci budou vpuštěni do školy, budou čekat v šatně na svoji třídu 

2. stupeň: 

- prezenční výuky se budou zúčastňovat žáci 6., 7. a 9. třídy, 8. třída zůstává na distanční 

výuce 

- výuka bude probíhat podle zvláštního rozvrhu, prezenční výuka 6. a 7. třídy bude končit ve 

12:05 hod. 

- 9. třída bude vyučována podle běžného rozvrhu s malými úpravami 

- všechny třídy prezenční výuky mohou chodit do školy od 7:10 

- 6. třída bude chodit zadním vchodem a bude mít šatnu na chodbě směrem k jídelně 

- 7. třída bude chodit předem starým vchodem a bude mít šatnu na chodbě u starých šaten 

- 9. třída bude chodit předem hlavním vchodem a bude mít šatnu na chodbě u fyziky 

- pro žáky 2. stupně nebude možnost chodit do družiny 

 

 

 



Školní družina: 

 

- družina bude jen pro žáky 1. stupně, bude organizována ve třech odděleních 

- 1. třída bude ve své třídě 

- 2. a 3. třída bude v družině nad dílnama 

- 4. a 5. třída bude v družině v budově 2. stupně 

- ranní provoz nebude, odpolední bude jako normálně do 16:58 hod. 

- prosíme všechny rodiče, aby zvážili přítomnost a délku pobytu svého dítěte v družině, 

protože být od rána od půl osmé do pozdního odpoledne neustále v roušce není pro dítě 

nic příjemného 

 

Školní jídelna: 

 

- 1. třída bude chodit na obědy v 11:35 

- 2. a 3. třída bude chodit na obědy ve 12:20 

- 4. a 5. třída bude chodit na obědy ve 12:30 

- 6. třída bude chodit na obědy v 11:55 

- 7. třída bude chodit na obědy ve 12:00 

- 9. třída bude chodit na obědy ve 12:05 

- žáci, kteří nechodí do družiny, musí přijít na oběd v době oběda své třídy, v jiný čas jim 

nebude oběd vydán 

 

 


