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Organizace výuky od 10. května 2021 

(nástup žáků 2. stupně) 

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 10. května 2021  umožněno vzdělávání žáků 1. i 2. stupně ve škole v rotačním režimu. 

Organizační nastavení žáků 1. stupně 

• Neměnné – zůstává stejné, jak bylo nastaveno nástupem od 12. dubna 2021 

• Jedinou změnou je, že žáci budou testováni pouze 1x týdně, vždy v pondělí 

Organizační nastavení žáků 2. stupně 

Organizace výuky: 

• Výuka musí být v rotačním režimu (střídání sudých a lichých týdnů) 

o Od 10. – 14. května (lichý týden) půjdou do školy: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B. Ostatní třídy 2. stupně budou ve 

stávajícím režimu distanční výuky 

o Od 17. – 21. května (sudý týden) by měly jít do školy: 7. A, 7. B, 9. A, 9. B. Ostatní třídy by měly být v 

režimu distanční výuky 

• První den ve škole (tzn. 10. 5. či 17. 5.) bude v režii třídního učitele. Žáci budou mít výuku do 12:25. Smyslem 

prvního dne bude aklimatizace, socializace, organizační pokyny, naladění na prezenční výuku… 

• Další dny bude výuka probíhat podle rozvrhu 

• Žáci v distančním režimu 

o Pro žáky v režimu distanční výuky se nastavený způsob práce nemění. Nutnou změnou bude ovšem úprava 

rozvrhu hodin, viz samostatná příloha 

 

Podmínky nástupu: 

• Podmínky nástupu jsou podobné jako u 1. stupně, který nastupoval od 12. 4. 2021, včetně testování. Viz aktualita 

„Podmínky nástupu dětí, od 12. 4. 2021“. 

• Upřesnění: 

o Testování probíhá ve sportovní hale (v pondělí a ve čtvrtek budou děti vstupovat do školy přes vchod 

sportovní haly) 

o Společným zájmem bude včasný začátek 1. vyučovací hodiny, tj. 7:50. Vzhledem k časové náročnosti 

testování bude vchod otevřený od 7:15. Prosíme rodiče, aby apelovali na své děti v souvislosti s včasným 

příchodem do školy 

 

  

Školní jídelna 

• Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) žákům, kteří se vzdělávají prezenčně (oběd v jídelně – od 

12:00) i distančně (oběd do jídlonosičů od 11:45 – 12:00) 

• Jídlo bude mít každý žák automaticky odhlášeno. Pro odběr stravy je nutno oběd přihlásit na patřičné dny/týdny 

 

Děkujeme za spolupráci                Vedení školy 


