
Rozpis pro vstup do budovy školy a časů vyzvednutí třídy učitelem 

od 30. 11. 2020 
 

 Před zahájením výuky čekají třídy u přidělených vchodů v homogenních skupinách = třída, nemíchají se. 
 

Vchody Třída Časy odvodu do výuky / hod. 

 
vchod u tělocvičny 

ze strany hřiště 
školy 

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 

 
 Vyučující 1. hodin odvádí třídu do příslušných učeben: 

o přízemí + 1. patro – třídy I. st. 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 

 

 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. 


