
Konkrétní opatření pro provoz školy od 10. 5. 2021 
 

• V týdnu od 10. 5. 2021 začínají rotační výuku tříd II. stupně třídy 6. A, 6. B, 9. A. 

• Žáci tříd 7. A, 7. B, 8. A. a 8. B se v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2020 vzdělávají doma, 
do školy k prezenční výuce nastupují v pondělí 17. 5. 2021. 
 

Přítomné ve škole budou třídy: 

v liché týdny – tj. v týdnech 
od 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6. 2021 

v sudé týdny – tj. v týdnech 
od 17. 5., 31. 5., 14. 6, 28. 6. 2021 

1. A 1. B 
2. A 3. B 
3. A 4. B 
4. A 5. B 
5. A 7. A 
6. A 7. B 
6. B 8. A 
9. A 8. B 

• Výuka probíhá jak pro prezenční, tak pro domácí vzdělávání podle běžných – původních 
klasických rozvrhů platných od 1. 1. 2021 – byly poslány rodičům i žákům přes bakaláře školy. 
 

• Vyučující budou žákům doma zadávat učivo k procvičení a samostatnou práci. Výklad nové látky, vysvětlení 
a upevnění budou směrovat na hodiny prezenční výuky ve škole. Videokonference online jsou v režii učitelů 
dle jejich potřeb vzhledem k učivu a možnostem dle podmínek ve škole při prezenční výuce.  

(Tzn. nadále NEPLATÍ ROZVRHY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!!!) 

 

• Před zahájením výuky budou čekat třídy u přidělených vchodů v homogenních skupinách = třída, 
nemíchají se, vyučující 1. hodiny odvádí žáky do šaten a poté do svých kmenových tříd, kde 
probíhá celý den výuka (s výjimkou výuky informatiky): 
 

Vchod Třídy od 10. 5. 2021 Třídy od 17. 5. 2021 Čas vyzvednutí  

(zepředu školy) 
vchod u družiny 

6. A (LT) 7. A (ST) 8:00 hod. 
Vyzvedává 
vyučující 1. 

hodiny, odvádí 
do šaten a do 
kmenové třídy 
na testování 

a výuku. 

(zepředu školy) 
vchod u tělocvičny 

6. B (LT) 7. B (ST) 8:00 hod. 

hlavní vchod  8. A (ST) 8:05 hod. 

zadní vchod 
u tělocvičny 

(v areálu školy 
zezadu budovy) 

9. A (LT) 
výuka v ateliéru! 

8. B (ST) 8:05 hod. 

• Výuka povinně volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku se z personálních 
a organizačních důvodů ruší! 

  



TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ I. stupně: 

• Rotační výuka I. stupně probíhá beze změn. Pouze testování žáků I. stupně už bude 
od tohoto týdne 3. 5. 2021 probíhat pouze jedenkrát týdně vždy v pondělí, 
organizačně jako doposud. 
 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ II. stupně: 

• Žáci II. stupně se budou testovat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek ve své 
třídě, kam je odvede vyučující 1. hodiny, provede s nimi instruktáž k testování 
i samotné testování – rozpisy vchodů a časů vyzvednutí viz barevná tabulka výše. 

• (Bližší informace o testování – druh certifikovaných testů, letáky s instrukcemi atd. 
naleznete na https://www.zsmoravkova.cz/covid-19, případně na stránkách 
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, samozřejmě vám bližší informace může 
podat i vedení školy přes bakaláře.) 

• Důležité: došlo k uvolnění v oblasti sportovní činnosti ve škole. Nově jsou od 10. května 2021 tyto 
činnosti povoleny, ovšem pouze ve venkovních prostorách. Prosíme tedy, aby byli žáci vybaveni 
patřičným sportovním oděvem! 
 

• Po celou dobu před školou a ve škole platí povinnost dodržování rozestupů a ochrana dýchacích 
cest (chirurgické roušky, respirátory). 

• Po vstupu do školy provedou žáci důkladnou dezinfekci rukou, po celou dobu pobytu ve škole po 
použití WC, před svačinou, po opuštění třídy a návratu vždy provedou dezinfekci rukou. 

• Vyučující dbají na pravidelné intenzivní větrání tříd dle pokynů MŠMT (min. 5 minut o přestávkách 
pro výměnu vzduchu ve třídě. 
 

• Přestávky pro 2. patro probíhají jako za běžného provozu – žáci tráví přestávku ve své třídě, 
o přestávce třídu opouští pouze z důvodu nutného využití WC – lépe mimo přestávky individuálně 
v hodině vždy s dodržením 2m rozestupu, aby nedocházelo ke kontaktu. 

• Svačinky budou roznášeny do tříd. Po skončení vyučování odvádí vyučující CELOU třídu dle rozpisu 
do šaten, nestravující se v ŠJ neprodleně opouští budovu školy a strávníky odvádí vyučující na 
rozpisem stanovený čas do školní jídelny, po výdeji oběda odcházejí žáci domů. 

 

Časy obědů pro 2. stupeň 

 

Lichý týden  
od 10. 5., 24 . 5., 7. 6., 21. 6. 

Sudý týden  
od 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6. 

6. A 6. B 9. A 7. A 7. B 8. A 8. B 

pondělí 13:15 12:40 13:20 13:15 13:20 13:25 13:30 

úterý 13:35 13:15 13:20 13:25 13:30 13:15 13:20 

středa 12:45 12:50 13:20 13:15 13:20 13:30 13:25 

čtvrtek 12:50 13:15 13:20 13:25 13:20 13:30 13:15 

pátek 13:15 13:20 13:25 13:15 13:25 13:20 13:30 

 
Obědy /svačinky si u vedoucí stravování nahlašují rodiče – sami – pro 6. A, 6. B a 9. A – do čtvrtka 
6.5.2021 do 14:00 hodin (jinak hrozí pondělí bez obědu). Pro třídy 7. A, 7. B, 8. A, 8. B platí, že nahlašování 
obědů a svačinek mohou řešit až během příštího týdne od 10.5.2021 – čím dříve, tím lépe, děkujeme. 


