
Organizace návratu žáků do školy 30.11.2020 
(verze platná k 26.11.2020) 

 
 
Milí žáci, vážení rodiče, v pondělí 30.11.2020 se naše škola otevře pro všechny žáky 1.               
stupně a pro žáky 9. ročníku. Žáci 6., 7. a 8. tříd se budou vzdělávat v režimu střídavé výuky                   
(týdenní střídání prezenční a distanční výuky). Abychom omezili hrozbu karantény třídních           
kolektivů, je naší snahou minimalizovat kontakt mezi třídami a odděleními školní družiny.            
Proto jsme přijali níže uvedená opatření. V závislosti na aktuálním vývoji hygienické situace             
se tato pravidla mohou měnit.  
 
Především však potřebujeme vaši spolupráci. Proto vás žádáme 
 

- aby děti měly s sebou ve škole roušku a náhradní roušku, dále igelitový sáček na               
uložení roušky během jídla. Povinnost nosit roušku nyní platí pro všechny žáky            
po celou dobu pobytu ve škole. Pro případ zapomenutí samozřejmě máme roušky            
u paní hospodářky. 

- abyste si připomněli zásady osobní a respirační hygieny při pobytu ve škole (mytí             
rukou, používání dezinfekce). 

- aby do školy nechodily děti, které mají příznaky infekčního či respiračního           
onemocnění. V takovém případě budeme telefonicky kontaktovat rodiče a budeme          
trvat na bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy. 

- aby s námi rodiče a mladší žáci byli v pravidelném kontaktu prostřednictvím            
žákovské knížky (Bakaláři) a starší žáci také prostřednictvím školního e-mailu. 
 

 
Kdo kdy přijde na střídavou výuku? 
Střídavá výuka se týká pouze žáků 6., 7. a 8. ročníku. Ostatní žáci chodí do školy pořád.                 
Při plánování střídavé výuky jsme vzali v úvahu fakt, že sedmáci byli na distanční výuce v                
říjnu o něco déle než ostatní. 
 

 
 
Jaký bude průběh školního dne? 
Do školy přijdou žáci přes školní šatny v obvyklém čase. V tomto k žádné změně nedochází.                
Budeme ale rádi, pokud budete při čekání na školním dvoře a před školou dodržovat mezi               
sebou rozestupy, případně se shlukovat pouze se žáky své třídy.  
Nebudeme organizovat oddělené příchody jednotlivých tříd do školní budovy. To jsme si            
mohli dovolit jen pro žáky 1. a 2. tříd v prázdné škole. 

školní týden ve škole doma 

30.11. - 4.12. 7.ABC + 8.A 6.ABC + 8.B 

7. - 11.12. 6.ABC + 8.B 7.ABC + 8.A 

14. - 18.12. 7.ABC + 8.A 6.ABC + 8.B 

21. - 22.12. 6.ABC + 8.B 7.ABC + 8.A 



Přestávky budou děti trávit ve své učebně, na velkou přestávku mohou jít se svými třídními               
učiteli ven na školní hřiště a školní dvůr. Ven se také děti dostanou během hodin tělocviku,                
ale počasí už nám tolik nepřeje. 
 
 
Jak budeme učit? 
Učíme podle běžného rozvrhu, ale u tříd ve střídavém režimu dojde k drobné úpravě výuky.               
Důvodem je právě snaha oddělit jednotlivé třídní kolektivy a zrušit společnou výuku (hlavně             
němčina, francouzština, ruština, španělština, cvičení z jazyka). Upravené rozvrhy         
naleznete na školním webu v rychlém odkazu Střídavá výuka.  
 
Změny se týkají: 
● výuky dalšího cizího jazyka, cvičení z jazyka (6. a 7. ročník; časová dotace 2 hodiny týdně)                 
- žáci ve škole mají jednu hodinu výuky s učitelem jazyka, druhou hodinu mají suplovanou a                
pracují ve škole na zadané práci (práci ale zadává jejich učitel).  
 
● výuky anglického jazyka (5.BC, 6.ABC, 7.BC) - dočasně jsme nuceni přeřadit některé žáky              
ze společných jazykových skupin k jejich třídám a tedy k jinému vyučujícímu. Rozvrhově se              
nic nemění. 
 
● střídání předmětů, které se učí v režimu lichého a sudého týdne (6., 7. a 8. ročník) -                  
předměty se buď střídají v měsíčním intervalu, nebo jsou místo dvouhodinovky vyučovány            
jednu hodinu týdně. Cílem je zařadit do výuky ve škole předměty, které nejsou vyučovány              
distančním způsobem (např. dílny, vaření, hudební výchova a informatika).  
 
● zpěvu a sportovních aktivit - ty vynecháme. V tělocviku jsou možné procházky, ale také               
teoretická výuka.  
 
 
Jak bude vypadat distanční výuka? 
Pokud je třída na distanční výuce (v rámci střídavé výuky nebo z důvodu nařízené              
karantény), pak pracujeme stejným způsobem jako v uplynulém měsíci, kdy jsme byli doma             
všichni (týdenní plány na webu školy, upravené rozvrhy online výuky). V jiných případech už              
distanční výuka neprobíhá. 
 
 
Co když si rodiče nechají děti doma? 
Respektujeme, že se rodiče v současné situaci mohou rozhodnout nechat dítě doma. V             
takovém případě informujte včas třídní učitele a dítě na dobu nepřítomnosti omluvte přes             
žákovskou knížku. Distanční výuka jako dosud už neprobíhá. Můžete se ale domluvit s             
třídními učiteli na zadání úkolů na doma.  
 
 
Jak to bude s obědem? 
Dětem, které se běžně stravují ve školní jídelně, jsme obědy přihlásili. Pokud nemáte obědy              
kvůli distanční výuce zaplaceny, je potřeba provést co nejrychleji úhradu převodem na účet             
47936041/0100.  



Žáci tříd 2. stupně, kteří se budou zrovna vzdělávat distančně, mají možnost vyzvednout si              
objednaný oběd (oběd jim může vyzvednout i rodič). V takovém případě zvoňte na kancelář              
vedoucí školní jídelny (vstup je u školního hřiště) v čase mezi 12.00 a 14.00. Oběd vám                
vydáme pouze do přinesených nádob. 
 
 
A co školní družina? 
Ranní i odpolední družina probíhá v obvyklém čase. Pokud nám to personální situace             
dovolí, budou děti v družině ráno i odpoledne rozděleny podle tříd. V případě nouze je               
dovoleno slučovat družinové děti v rámci ročníku.  
 
 
 
Děkujeme vám za spolupráci.  
 
 

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy 


