
Pravidla pro DISTANČNÍ VÝUKU a provoz školy od 

4. 1. 2021 

 

Distanční výuka:  

Dle nařízení vlády bude opět do odvolání probíhat výuka pro 3. – 9. ročníky od 4. 1. 2021 

DISTANČNÍ FORMOU 

Pravidla i rozvrh pro distanční výuku zůstávají stejná jako v období od 2.11. 2020 (viz. stránky 

naší školy:  Aktuálně → Rozvrh on-line výuky od 2.11.2020; Pravidla pro distanční výuku od 

26.10.2020) - pouze připomínáme: 

- žáci mají zákonem stanovenu povinnost účastnit se distanční výuky → z toho vyplývá, 

že zákonní zástupci mají povinnost omlouvat učiteli nepřítomnost žáka na distanční 

výuce 
- omlouvat se třídnímu učiteli budou zejména žáci, kteří se delší časový úsek nebudou 

účastnit on-line výuky nebo neodevzdají v daný termín vypracované úkoly  
- všichni žáci, kteří nemají k požadovanému IT vybavení přístup, si mohou úkoly 

pravidelně vyzvedávat (a také vypracované odevzdávat) v kanceláři školy, a to každý 

pracovní den od 8.00 do 12.00 hod. nebo po osobní domluvě s vyučujícím  

Škola: 

- škola je otevřena POUZE pro žáky 1. a 2. ročníku, ostatní žáci pokračují v distanční 

výuce 

- výuka od 8.00 dle rozvrhu (1. ročníky bez půlených hodin) 

- škola ráno otevřena od 7.40 hod. – zajištění hlídání dětí (ráno)– viz. DRUŽINA 

- žáci jsou povinni mít s sebou minimálně 2 roušky nebo jinou ochranu nosu a úst (na 

každou igelitový sáček); pokud toto nebude splněno, budou kontaktování zákonní 

zástupci a děti nebudou vpuštěni do budovy školy 

- žáci se budou zdržovat ve svých třídách i v době přestávek → pohyb po chodbách 

bude omezen 

- po výuce budou žáci odvedeni do šaten a následně k jídelně nebo do družiny 

- žáci, kteří nechodí na oběd, jsou povinni neprodleně opustit budovu školy, stejně 

tak ti, kteří chodí po obědě domů 

- od 4. 1. 2021 je škola otevřena také pro žáky, kteří budou mít předem domluvenou 

individuální konzultaci (1 žák → 1 vyučující). Žák vyčká ve vestibulu příchodu 

příslušného vyučujícího (asistenta ped.), který si jej osobně vyzvedne (pro tyto žáky 

také platí dodržování hyg. nařízení) 

Družina: 

- ranní družina – od 6.30 hod. v kmenových třídách (kde se běžně učí) – děti po 

příchodu do školy si odloží v šatně a odchází do své třídy (NE DRUŽINY!) 



- odpolední družina – pouze pro přihlášené do družiny  

 žáci po třídách v odděleních, popř. třídách (stabilní skupiny) 

 provoz do 16.00 hod. 

Jídelna 

- pro žáky 1. a 2. ročníků jsou automaticky od 4. 1. 2021 přihlášeny svačinky i obědy 

tak, jak je měli objednané před uzavřením škol 

- pro přihlášení či odhlášení stravy (1. a 2. roč.) platí stále stejná pravidla 

Sledujte dále naše stránky, o dalších změnách budeme včas informovat! 

Vedení školy 


