
Informace o výuce od 4. 1. 2021 

 

 4. 1. 2021 se do školy vrací pouze žáci přípravné třídy, 1. AB, 2. AB. 

 Výuka bude probíhat podle rozvrhu s jednou výjimkou – žáci 1. AB končí celý týden v 11:40. 

 Budou fungovat logopedické skupiny, podpůrná opatření, doučování.  

 Bude fungovat školní družina. 

 Ostatní třídy se vzdělávají distančně. 

 Obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, je možné vyzvednout (do nosiče) ve výdejně 

CŠJ na hlavní budově školy. Zadní vchod do jídelny (přes dvůr školy), v době od 11:00 – 13:00. 

Pokud žák nemá kartičku (kartička je ve ŠD), stačí nahlásit jméno žáka.   

 Pokud si potřebujete vyzvednout učebnice, nebo pracovní sešity – domluvte se s třídním 

učitelem. 

 

Školní družina 

Školní družina bude fungovat (pouze pro přihlášené žáky). 

Čas kdy funguje ŠD: Ranní 7:00 – 8:00, Odpolední do 16:30. 

Pro každou třídu bude extra oddělení a extra místnost (nebude docházet k míchání tříd). 

1. AB – příchod i vyzvedávání žáků vždy na „malé budově“ v ulici Masarykova. 

PT + 2.AB – příhod i vyzvedávání žáků vždy na hlavní budově v ulici Na Valech.   

Po příchodu žáci nechodí do šaten, ale rovnou do kmenové třídy (vstup do budov vždy hlavním 

vchodem). 

 

Vstup do školy (neplatí pro žáky, kteří jdou do ranní ŠD):  

Škola se otevírá v 7:45, žáci vstupují hlavním vchodem a odchází rovnou do své kmenové třídy.   

 

Šatny:  

Žáci 1. stupně nepoužívají šatny, boty si nechávají před třídou. Bundy si nechávají ve třídě.  

 

Ochranné prostředky:  

Žáci i učitelé musí po celou dobu výuky (pobytu ve ŠD) nosit roušku, šátek, respirátor. 

Žák má každý den min. 2 roušky (nebo jiný ochranný prostředek).  

 



Štít může používat pouze:  

 učitel během výuky cizího jazyka 

 učitel/vychovatelka během logopedie 

 žák během logopedie 

 žák po celou dobu výuky - pokud zákonný zástupce donese potvrzení od lékaře 
  

Hygienická pravidla:  

Platí pravidla nastavená od 1. 9. 2020 doplněná o:  

 nedochází k míchání žáků mezi třídami  

 je omezená TV a HV  

 roušky musí mít žáci, pedagogové i na 1. stupni a ve ŠD 

 kladen důraz na pravidelné větrání prostoru třídy – doporučuje se každou přestávku a 
1x uprostřed hodiny (min. 5 minut) 

 

Obědy:  

Žáci chodí na obědy dle rozpisu.  

 

 

 


