
Pokyny k provozu školy od 3.5.2021 

1.stupeň zůstává beze změny v současném režimu 

Testovat se nově budou žáci pouze v pondělí. 

Bude opět probíhat tělesná výchova v počtu 2 hodiny týdně na venkovních sportovištích. 

2.stupeň v rotační výuce se budou střídat žáci  

V týdnu 3. – 7.5.2021  

prezenčně 6.A; 6.B; 6.C; 8.B (+9.B a 9.C v tomto týdnu ještě výjimečně distančně z důvodu přijímacích  

zkoušek)   

distančně ; 7.A; 7.B; 7.C; 8.A; 9.A  

 

V týdnu 10. – 14.5.2021  

prezenčně 7.A; 7.B; 7.C; 8.A; 9.A  

distančně 6.A; 6.B; 6.C; 8.B; 9.B; 9.C 

Žáci do školy vstoupí ze školní parkovací plochy vchodem od bytu školníka samostatně mezi 7:50 – 

8:00 hod., kromě žáků třídy 9.C, kteří přijdou až v 8:05hod. Přezují se v šatně a pokračují do třídy, 

která jim je určena jako testovací. Testují se v pondělí a ve čtvrtek. Ostatní dny používají také stále 

tento vchod. 

První den prezenční výuky žáků 6.-9.ročníku proběhne dle pokynů třídních učitelů (aktivity zaměřené 

na třídní kolektiv, bez učení). 

Stravování ve školní jídelně - První stupeň odebere stravu klasicky v rámci výuky. Druhý stupeň při 

prezenční výuce má přesně určený čas k odebrání stravy. Jedná se o 15 minut, ve kterých se musí žák 

stihnout najíst. Pokud se budou žáci na oběd vracet do školy, vstoupí spodním vchodem. Žádáme 

žáky, aby dodržovali předepsaný čas. V jiném čase nemohou být do jídelny vpuštěni. 

Testovací místnosti: 

Třída prezenčně (čas oběda) – testovací třída  Třída prezenčně (čas oběda)  – test ve třídě 

6.A (čas oběda 12:30 – 12:45) – testovací třída 7.A  7.A (13:15 – 13:30)  – 6.A 

  6.B (12:30 – 12:45)  – 9.A    7.B (12:15 – 12:30)  – 6.C  

  6.C (11:45 – 12:00) - 7.B    7.C (12:15 – 12:30)  – 9.C 

  8.B (13:30 – 12:45)  – 8.A    8.A (13:30 – 13:45) – 8.B 

9.B (10:45 – 11:00) – Hv    9.A (13:30 – 13:45) – Hv 

9.C (13:30 – 13:45) – Hv (příchod až 8:05)      

Vzhledem k dodržení homogenity skupin. Bude v prezenčním vzdělávání upravena výuka 

tělesné výchovy, která je nově povolena. Prezenčně se nebude vyučovat hudební výchova, sportovní 

výchova a volitelné předměty, s výjimkou 8.ročníků se také nebude prezenčně vyučovat druhý cizí 

jazyk. V některých ročnících ještě pracovní činnosti a informatika. Vzhledem k těmto podmínkám, 

které známe od pátku, bude předělán rozvrh žáků. Zveřejněn bude na Bakalářích až v průběhu 

víkendu.        Děkujeme za pochopení. 



 


