ORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021
(níže uvedené organizační body mohou být v závislosti na dalších faktorech změněny)

A. ORGANIZACE VÝUKY
1. STUPEŇ – ROTAČNÍ VÝUKA (STŘÍDÁNÍ PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VÝUKY)
- v týdnu od 12. 4. 2021 – prezenční výuka tříd I. A, II. A, II. C, III. A, IV. A, V. A
(ostatní třídy 1. stupně distanční výuka – online dle současných pravidel)
- v týdnu od 19. 4. 2021 – prezenční výuka tříd I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B
(ostatní třídy 1. stupně distanční výuka – online dle současných pravidel)
Délka vyučování v době prezenční výuky:
- 1. – 3. ročníky – 4 vyučovací hodiny
- 4. – 5. ročník – 5 vyučovacích hodin
2. STUPEŇ – POKRAČUJE DISTANČNÍ VÝUKA DLE SOUČASNÝCH PRAVIDEL
ŽÁKŮM 9. ROČNÍKU ZŠ připravující se k přijímacím zkouškám budou umožněny
dobrovolné SKUPINOVÉ KONZULTACE v max. počtu 6 žáků v českém jazyce a
matematice
- Organizace skupinových konzultací:
pondělí
13:00
matematika – 1. skupina - Mgr. Kudělková
matematika - Mgr. Pudová
14:00
český jazyk - 1. skupina - Mgr. Vrtková
čtvrtek

13:00
14:00

český jazyk – 2. skupina - Mgr. Vrtková
matematika – 2. skupina - Mgr. Kudělková

(pozn.: o rozdělení do jednotlivých skupin budete informování vyučujícími, dne 12. 4.
2021 se z důvodu DVPP Mgr. Vrtkové skupinová konzultace v ČJ neuskuteční)

B. SRAZ ŽÁKŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY - s ohledem na nutnost testování
žáků je nutné dodržování uvedených časů (2x týdně – pondělí a čtvrtek)
7:40 I. A (I. B)
ŠKOLNÍ DVŮR (PROSTOR U DOSKOČIŠTĚ)
II. A (II. B) ulice BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU (u vchodu do šaten)
7:50 II. C (III. B) ŠKOLNÍ DVŮR (PROSTOR U DOSKOČIŠTĚ)
III. A (IV. B) ulice BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU (u vchodu do šaten)
8:00 IV. A
ŠKOLNÍ DVŮR (PROSTOR U DOSKOČIŠTĚ)
V. A (V. B) ulice BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU (u vchodu do šaten)

C. ŠKOLNÍ DRUŽINA – provoz bude zajištěn v ranní družině (od 6:00 hod) a
odpolední družině (do 16:30 hod) dle zájmu pouze pro 1. – 3. ročník
- Vychovatelky jednotlivých tříd od 12. 4. 2021:
I. A
Kratochvílová

II. A
II. C
III. A

Šemberová
Krejčí
Učíková

I. B
II. B
III. B

Krejčí
Šemberová
Učíková

Pozn.: další případné informace obdržíte prostřednictvím školního systému
EDUPAGE, žáci v ranní družině budou po příchodu testovány dle mimořádných
nařízení

D. STRAVOVÁNÍ
- bude organizováno dle časového harmonogramu z důvodu nutnosti dodržení
epidemiologických opatření ve školách
- pro distančně vzdělávané žáky možnost pouze odběru stravy ve stanovený čas (od
13:00 hod)
11:35
11:45
12:30

I. A + II. A (I. B + II. B)
II. C + III. A (III. B)
IV. A + V. A (IV. B + V. B)

Upozornění: strava bude podávána dle informací ředitele školní jídelny
již od 12. 4. 2021

E. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- OCHRANA NOSU A ÚST – v průběhu prezenční výuky je povinná ochrana nosu a
úst pomocí zdravotnické obličejové masky splňující standarty MO Ministerstva
zdravotnictví ČR (doporučujeme respirátory FFP2)
- TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – je povinné pro všechny žáky účastnící se prezenční výuky
- bude prováděno pomocí neinvazivních testů 2 x týdně (pondělí a čtvrtek)
v době prezenční výuky určených tříd dle časového harmonogramu, v určených
místnostech a za asistence třídního učitele a dalších pedagogických pracovníků
- v případě pozitivního výsledku testu budou okamžitě kontaktováni zákonní
zástupci, kteří své dítě odvedou ze školy a budou situaci konzultovat
s praktickým lékařem dítěte
- škola bude takovou situaci následně konzultovat s KHS
- na základě mimořádných nařízení se netestované dítě nemůže účastnit
prezenční výuky, absence bude evidována a omluvena, v týdnu prezenční
výuky třídy nebude organizována on-line výuka žáků této třídy
7:50

I. A (I. B)

Školní jídelna
třídní učitel + Učíková, Kratochvílová
II. A (II. B) Kobercová tělocvična
třídní učitel + Krejčí, Šemberová

8:05

II. C (III. B) Školní jídelna
třídní učitel + Učíková, Kratochvílová

III. A (IV. B) Kobercová tělocvična
třídní učitel + Krejčí, Šemberová
8:20

IV. A (V. B) Školní jídelna
třídní učitel + Učíková, Kratochvílová
V. A
Kobercová tělocvična
třídní učitel + Krejčí, Šemberová

