
Pravidla pro provoz školy, družiny a jídelny  

 od 30. 11. 2020 
 

Škola: 

- škola je otevřena pro žáky 1. stupně a 9. ročníku  

- střídavě, dle rozpisu, budou  navštěvovat žáci 6. – 8. ročníků  

 Lichý týden – 7. B, C a 8. A, B (ostatní žáci pokračují v distanční výuce)  

 Sudý týden – 6. A, B, C a 7. A (ostatní žáci pokračují v distanční výuce) 

Začíníme lichým týdnem!  

- výuka od 8.00  

 hokejisté místo tréninků (v rámci TV) – výuka ve škole dle rozpisu (pokud trenéři 

nenahlásí škole jinak) 

 1. ročníky dále bez půlených hodin 

 1. st. celý – dle rozvrhu - místo TV a HV – procvičování hlavních předmětů – dle 

rozhodnutí vyučujících, doučování bude pokračovat jako před zavřením škol, popř. dle 

domluvy  

 2. st. – 6. – 8. roč. – výuka SUDÉ/LICHÉ týdny dle PŘESNÉHO ROZPISU pro danou třídu 

VE ŠKOLE/DISTANČNĚ, doučování bude pokračovat dle domluvy s vyučujícím 

 9. ročník – podle náhradního rozvrhu 

 odpolední výuka (8. + 9. roč.) bude zrušena, tyto hodiny budou přesunuty místo hodin 

TV  

 2. st. - hodiny PČ, HV, TV a VV bude možno využít k procvičování učiva jiných předmětů 

 

- škola ráno otevřena od 7.40 hod.  

 žáci se v šatnách pouze přezují, do tříd odcházejí se svršky (časté větrání → mohou se 

obléct) 

 zajištění hlídání dětí 1. – 2. roč., popř. dojíždějících z 3. roč. (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 kontaktováni zákonní 

zástupci a žáci nebudou vpuštěni do budovy školy 

 žáci se budou zdržovat ve svých třídách i v době přestávek, veškerá výuka bude probíhat 

v kmenových třídách (kromě hodiny informatiky)→ pohyb po chodbách bude omezen  

 

- konec výuky bude organizován tak, aby se žáci nehromadili v šatnách a na obědě (konec hodiny 

o 5 – 10 minut dříve) 

 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 

po obědě 



Družina: 

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

školy se v šatně přezují a odcházejí do své třídy (NE DRUŽINY!) 

- odpolední družina  

 z 1. a 2. ročníků pouze pro přihlášené do družiny 

 - u 3. – 5. ročníků pouze přihlášení dojíždějící  

 pobyt dalších dětí v družině není možné z důvodů hygienických opatření realizovat 

(dodržování stálých skupin)  

 žáci po třídách v odděleních, popř. ve třídách školy (stálé skupiny) 

 provoz do 16.00 

Jídelna 

Svačinky: 

Z hygienických důvodů prozatím nelze zajistit svačiny pro 3. – 9. ročník! 

→ je nutné dát dětem svačinu a pití s sebou 

Obědy: 

- pro žáky, kteří se mají v danou dobu účastnit výuky (1. st., 9. roč. + určené 6. – 8.r.), jsou 

automaticky od 30. 11. 2020 přihlášeny OBĚDY tak, jak je měli objednané před uzavřením 

škol 

- pro přihlášení či odhlášení stravy platí stále stejná pravidla 

Z důvodu dodržování stálých skupin není možné pouštět žádného žáka 
přednostně na oběd (dojíždění apod.)!!! 

 

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

Děkujeme za pochopení! 

Vedení školy 


