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INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 30.11.2020 

 

1. Od 30.11.2020 bude probíhat  

 prezenční výuka pro ročníky: 1.-5., 8., 9. 

 distanční výuka pro ročníky: 6., 7. (vždy po týdnu se vystřídají s 8. ročníkem) 

 

2. Doba příchodu do šaten školy: 

 7:05 – ročníky 1., 2., 8. (6.) 

 7:10 – ročníky 4., 5. 

 7:15 – ročníky 3., 7. 

 7:20 – ročník 9. 

Dobu příchodu je nutno dodržet, bude tak zachována podmínka homogenních skupin.  

 

3. Roušky 

Povinnost používání roušek ve všech prostorách školy platí bez výjimky pro všechny žáky po 

celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme připravit pro každého více roušek na jeden den. 

V případě, že žák roušku zapomene, vyzvedne si u třídního učitele nebo paní uklízečky 

náhradní roušku. 

 

4. Rozvrh hodin 

Výuka probíhá podle původního platného rozvrhu hodin. Případné úpravy některých 

vyučovacích hodin řeší s žáky třídní učitel. 
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5. Pobyt venku 

O velké přestávce i během vyučování (dle aktuálních potřeb a možností) bude zařazen pobyt 

venku na čerstvém vzduchu. Je nutné přizpůsobit pobytu venku oblečení i obuv! 

 

6. Školní družina 

Provoz školní družiny i odchod z ní bude probíhat v homogenních skupinách školních tříd.  

Odchody ze ŠD: 

 14:30 – ročníky 4., 5. 

 14:45 – ročník 3. 

 15:00 – ročníky 1., 2. 

Žádáme rodiče, kteří si svoje děti z družiny vyzvedávají, aby dodržovali stanovený čas 

odchodu. 

 

7. Školní stravování 

Žáci vzdělávající se prezenčně mají automaticky přihlášené obědy. Odhlašování zajistí rodiče 

individuálně. Nadále platí, že nárok na dotovaný školní oběd mají i žáci vzdělávající se 

distančně. 

 

 

V Žeravicích 24.11.2020  

Mgr. Andrea Chludilová, ředitelka školy 
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