
Informace o organizaci výuky a školní družiny od 4. ledna 2021 – informace 

pro rodiče 

 

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupují k povinné prezenční výuce všichni žáci 1. a 2. ročníku. 

Ostatní třídy 1. stupně a všechny třídy 2. stupně budou mít povinnou distanční výuku podle 

stanoveného rozvrhu hodin. Vyučovat se budou všechny předměty kromě tělesné výchovy, 

výtvarné výchovy, pracovních činností, hudební výchovy a komunikační výchovy.  

Informace pro žáky 1. a 2. ročníku 

Příchod do školy – žáci přicházejí v čase 7.40 – 7.55 h hlavním vchodem, u vstupu si 

dezinfikují ruce, boty a bundy odkládají v šatnách a bez zbytečného zdržování odcházejí do 

svých tříd.  

Výuka probíhá podle běžného rozvrhu hodin s úpravami zohledňujícími podmínky nařízení 

vlády (homogenita tříd, zákaz zpěvu, zákaz pohybových aktivit v tělesné výchově). Místo 

tělesné výchovy budou probíhat zdravotní vycházky do okolí školy, v případě nepříznivého 

počasí hrají deskové hry nebo učitel zvolí výuku jiného předmětu. Po celou dobu pobytu žáků 

ve škole (včetně aktivit venku) musí mít všichni roušku nebo respirátor – všichni dbají na 

správné nošení (jde o ochranu dýchacích cest – ústa, nos); výjimky z nošení roušek nelze 

povolit. Žáci si na výuku denně nosí 2 – 3 roušky v sáčku.  

Vzhledem k nutnosti pravidelného větrání prostor školy v každé vyučovací hodině a o 

přestávkách doporučujeme, aby žáci chodili do školy dostatečně oblečení.  

Stravování:  

Stravovat se ve školní jídelně mohou všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Žáci na 

distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho odebrat s sebou domů – 

vyzvedávání obědů je možné do 11.15 h.   

Žáky, kteří nechodí do školní družiny, odvádějí vyučující poslední vyučovací hodiny na oběd, 

po obědě děti odcházejí domů. Žáci, kteří chodí do ŠD, zůstávají ve třídě, učitelé střídají 

vychovatelky ŠD.  

Z důvodu dodržení homogenity tříd ve školní jídelně dojde k mírné prodlevě žáků ve 

stravování. Proto počítejte s tím, že na děti po obědě můžete nějakou dobu čekat. 

 

Provoz školní družiny:  

Školní družina je zajištěná pro 1. – 2. ročník, včetně ranní školní družiny. Žáci jsou do 

jednotlivých oddělení rozdělení po třídách (každý ročník ve své třídě - i ráno). Příchod na 

ranní družinu je hlavním vchodem nejpozději do 7. 25 h. Vyzvedávání dětí ze školní 

družiny: rodiče žáků 1. třídy zaklepou na okno třídy a poté si počkají na své dítě před hlavním 



vchodem, rodiče žáků 2. třídy zazvoní na ŠD u hlavního vchodu a počkají před budovou 

školy. Kontrolujte prosím důkladné zavření vchodových dveří. 

Z nařízení vlády: Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet 

hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, 

stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. 

Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.  

 

Odpolední školní družina probíhá v běžném čase od 11.40 h do 16.30 h. Děti zůstávají 

v kmenových třídách. Na oběd chodí postupně ve třech skupinách podle rozpisu od 11.40 h 

nebo od 12.35 h  (pak cca ve 12.55 druhá skupina žáků 1. třídy) v doprovodu TU nebo 

vychovatelek ŠD nebo asistentky pedagoga.  

Distanční výuka:  

Distanční výuka je povinná. V rámci distanční výuky budou probíhat on-line hodiny všech 

předmětů s výjimkou Hv, Vv, Tv, Ph, Pč  podle rozvrhu hodin. Úkoly z hudební, výtvarné 

výchovy a pracovních činností budou žáci plnit samostatně podle pokynů vyučujících.  

 

Informace pro rodiče žáků na distanční výuce 

Žákům, kteří nemají k dispozici počítač, můžeme zapůjčit notebook nebo i-Pad na základě 

smlouvy o výpůjčce.  

 

         Vedení školy  

 

 

 


