
ORGANIZACE CHODU ŠKOLY OD 

PONDĚLÍ 12. 4. 2021 
 

HORNÍ ŠKOLA 

6. – 9. ročník má tzv. online výuku, tj. žáci jsou doma.  

Výuka probíhá podle online rozvrhu hodin. 

 

DOLNÍ ŠKOLA 
1. – 5. ročník má rotační výuku, tj. celé třídy se po týdnu ve škole střídají 

(jeden týden výuka ve škole, druhý týden výuka online).  

 

 

Rozpis rotační výuky DŠ: 

 Výuka ve škole Výuka online 

12. 4. – 16. 4. 1A, 2A, 3A, 4tř., 5A 1B, 2B, 3B, 5B 

19. 4. – 23. 4. 1B, 2B, 3B, 5B 1A, 2A, 3A, 4tř., 5A 

26. 4. – 30. 4. 1A, 2A, 3A, 4tř., 5A 1B, 2B, 3B, 5B 

3. 5. – 7. 5. 1B, 2B, 3B, 5B 1A, 2A, 3A, 4tř., 5A 

 

Rotační výuka DŠ – online v Teams 

 Pro žáky na online výuce platí online rozvrh hodin.  

 

Rotační výuka DŠ – přímá výuka ve škole 

 Pro žáky ve škole platí běžný školní rozvrh hodin.  

 Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. 

 Ochrana úst a nosu - Všechny osoby ve školách jsou povinny při pobytu 
uvnitř budovy školy nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný 
prostředek splňující požadavky MO MZd. Za obdobný prostředek 
se nepovažuje látková rouška.  



 
 

 Náboženství probíhá v upraveném čase. 

1. roč.  ST      10.35 – 11.15 h 

2. roč. ST      11.20 – 12.00 h 

3. roč. PO     12.30 – 13.15 h            výuka v budově HŠ, učebna č. 2 

4. roč. ST       12.00 – 12.45 h           výuka v budově HŠ, učebna č. 2 

5. roč. ÚT      13.45 – 14.30 h           výuka v budově HŠ, učebna č. 2 

 

 Zájmové kroužky nejsou. 

 Sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat. 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 Školní družina je v provozu pro žáky 1., 2. a 3. ročníku ve třech odděleních.  

Lichý 
týden 

Sudý 
týden  

Pedagog Učebna, kde žáci budou 

1A  1B Chovancová ŠD, II. oddělení 

2A  2B Solníková ŠD, III. oddělení 

3A 3B Kubišová ŠD, I. oddělení 

 Krytí nosu a úst je povinné po celou dobu pobytu v ŠD. 

 Žákům 1. a 2. ročníku se bude vracet úplata, od žáků 3. ročníku bude 

vybírána úplata. S výpočtem se počká, až podle vývoje situace 

s provozem ŠD. Nejpozději v červnu bude úplata řádně vyúčtována. 



 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
 

11.30 – 12.30 h stravování žáků, kteří chodí do školy 

Žáci, kteří jsou ve škole, mají obědy přihlášeny.  

Kdo nechce oběd odebrat, musí si ho odhlásit. 

 

 

12.30 – 13.30 h „výdejní okénko“ – výdej stravy do jídlonosičů 

Žáci, kteří jsou na online výuce, mají obědy odhlášeny.  

Kdo chce oběd do jídlonosičů odebrat, musí si ho přihlásit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


