
KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, 

VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 30. 11. 2020 

- V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do školy celý I. stupeň a žáci 9. ročníku. 

- Pro zbývající třídy II. stupně bude platit týdenní turnusová výuka – třídy se dle 

rozpisu budou po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce. 

o V lichém týdnu (LT) (příští - 49. kalendářní týden) od 30. 11. 2020 nastoupí 

prezenčně třídy 7. A, 8. A, 8. B. 

o V sudém týdnu (ST) (přespříští - 50. kalendářní týden) od 7. 12. 2020 nastoupí 

prezenčně třídy 6. A, 6. B, 7. B. 

- I. stupeň má stanovené rozvrhy s pevně danými rozpisy přestávek a časů obědů. 

Tyto rozvrhy budou poslány přes bakaláře třídním učitelům I. stupně a třídní učitelé 

pošlou tyto rozvrhy rodičům žáků své třídy. Časy uvedené u obědů = čas nástupu v ŠJ. 

- Výuka probíhá po celou dobu v kmenové třídě s výjimkou informatiky, nadále platí 

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

- I. A, I. B, II. A zůstávají beze změn, platí rozvrhy dané od tohoto týdne – od pondělí 

23. 11. 2020. 

- Pro 8. ročník se ruší odpolední vyučování povinně volitelných předmětů. (9. ročník 

instrukce zvlášť.) 

- Před zahájením výuky čekají třídy u přidělených vchodů v homogenních skupinách = 

třída, nemíchají se, viz tabulka. 

- Po celou dobu před školou a ve škole platí povinnost dodržování rozestupů a ochrana 

dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek…). 

  



Rozpis pro vstup do budovy školy a časů vyzvednutí třídy učitelem 

Vchody Třída Časy odvodu do výuky / hod. 
 vchod u tělocvičny 

z hřiště 
9. A 

žáci chodí sami nejpozději 
na 7:55 hod. do ateliéru Vv 

(zepředu školy)  
vchod u družiny 

1. A 7:55 

Třídu odvádí 
do výuky 

vyučující 1. hodiny 

3. B 7:57 
5. A 7:59 

8. B (LT) 
6. B (ST) 

8:01 

hlavní vchod 

2. A 7:55 

3. A 7:57 
4. B 7:59 

7. A (LT) 
7. B (ST) 

8:01 

(zepředu školy)  
vchod u tělocvičny 

1. B 7:55 
4. A 7:57 

5. B 7:59 
8. A (LT) 
6. A (ST) 

8:01 

 

- 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. 

- Vyučující 1. hodin odvádí třídu do příslušných učeben: 

o přízemí + 1. patro – ve svých třídách dle rozvrhů s rozpisy přestávek; 

o 2. patro –  5. A – učebna č. 96 

8. A (LT) a 6. A (ST) – učebna č. 100 

8. B (LT) a 7. B (ST) – učebna č. 90 

7. A (LT) a 6. B (ST) – učebna č. 89 

o ateliér Vv –  9. A – stále 

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. 



Čas obědů pro třídy 7. A, 8. A, 8. B v liché týdny 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz školní družiny 

- Činnost školní družiny je pro žáky 1. a 2. ročníku obnovena a platí běžné časy jejího provozu včetně ranní 

družiny. 
- Pro žáky 3. ročníku bude zřízeno z organizačních a personálních důvodů jedno společné oddělení v učebně 

číslo 42. Dohled v tomto oddělení budou střídavě vykonávat asistentky pedagoga. Pro toto oddělení není 

zřízena ranní družina. 
- Pro žáky 4. a 5. ročníku nelze z organizačních a personálních důvodu školní družinu poskytnout. 

- Rodič si své dítě osobně vyzvedává u vchodu do školní družiny, ohlásí se přes zvonek ŠD a dítě mu bude 

přivedeno pedagogickým pracovníkem a předáno. 

  

 
Pondělí  Úterý  Středa Čtvrtek Pátek 

7. A 13:15h 13:25h 13:15h 13:25h 13:30h 

8. A 13:25h 13:10h 13:30h 13:30h 13:15h 

8. B 13:30h 13:30h 13:25h 13:15h 13:25h 



Instrukce pro 9. A 

 Pro žáky třídy 9. A platí zvláštní režimová opatření, neboť budou ve škole prezenčně stále.  

 Bude pro ně vyčleněn ateliér Vv, kde bude probíhat veškerá výuka kromě informatiky. 

 Vcházet do školy budou zadním vchodem u tělocvičny, bude jim rezervována šatna do Tv blíže k tělocvičně – 

připomínáme nenosit cennosti, šatna slouží pouze pro odložení bund a pro přezutí (1. den budou žáci 

vyzvednuti Mgr. Bayerovou v 7:55 hod. a společně půjdou do skříněk vyzvednout věci a přenést do příslušné 

šatny, ta se bude pak zamykat), WC budou používat výhradně u tělocvičny, odcházet budou opět zadním 

vchodem u tělocvičny. 

 Následující dny chodí žáci samostatně do ateliéru na 7:55 hod. 

 Podstatné změny v rozvrhu:  

1) ruší se Tv a Vv; 

2) některé půlené hodiny se z organizačních důvodů nepůlí (viz rozvrh); 

3) ruší se odpolední vyučování s výjimkou žáků přihlášených do CvM kvůli přípravě na přijímací zkoušky, 

nově se těmto žákům ze stejného důvodu přidává CvČJ místo některých 6. hodin. 

- Svačinky budou žákům na svačinovou přestávku roznášeny paní asistentkou. 

- Každý den odvádí vyučující 6. hodiny žáky 9. A na obědy tak, aby ve 13:20 hod. byli strávníci již ve školní 

jídelně, ti, co se nestravují, odchází ihned po vyučování domů. 
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