
Informace pro žáky tříd 6. A, 6. B a 7. B, 

pro výuku v sudých týdnech od 7. 12. 2020 
 

 V týdnu od 30. 11. 2020 začíná turnusová výuka žáků 6. až 8. ročníku. V tomto týdnu jsou ve škole 
přítomné třídy 7. A, 8. A, 8. B. 

 Žáci tříd 6. A, 6. B, 7. B se v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 vzdělávají doma. 

 Výuka probíhá jak pro prezenční, tak pro domácí vzdělávání podle běžných – 
původních klasických rozvrhů. 

 Vyučující budou žákům zadávat na doma 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. 

 Od pondělí 7. 12. 2020 (sudý kalendářní týden – ST) se prezenční výuky ve škole 
zúčastní žáci tříd 6. A, 6. B, 7. B. 

 Před zahájením výuky budou čekat třídy u přidělených vchodů v homogenních skupinách = třída, 
nemíchají se: 

 

Vchod Třída 
Čas 

vyzvednutí  
(zepředu školy) vchod u družiny 6. B (ST) 8:01 hod. Třídy vyzvedává, odvádí do 

šaten a učebny 
vyučující 1. hodiny 

hlavní vchod 7. B (ST) 8:01 hod. 

(zepředu školy) vchod u tělocvičny 6. A (ST) 8:01 hod. 

 

 Výuka probíhá po celou dobu v přidělené učebně s výjimkou informatiky. 

 Nadále platí zákaz zpěvu v Hv a místo sportovních činností v Tv žáci absolvují vycházky. 

 Po celou dobu před školou a ve škole platí povinnost dodržování rozestupů a ochrana dýchacích 
cest (rouška, respirátor, šátek…). 

 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. 

 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. 

 Rozpis stravování pro třídy 6. A, 6. B, 7. B se zpracovává. 


