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Organizační pokyny, platné od 4. 1. 2021 

1. Informace k nastavení režimu vyučování žáků 1. – 2. třídy 

• Nástup  žáků do školy po vánočních prázdninách – pondělí 4. 1. 2021. 

Informace školní družiny 

• Provoz školní družiny bude od 4. 1. 2021 obnoven v normálním režimu (pokud nenastanou změny 

související s novými rozhodnutími vlády).  
• Ranní družina bude zajištěna od 06:00, odpolední do 16:00 pro žáky zapsané do školní družiny. 

 

2. Informace k nastavení režimu vyučování žáků 3. – 9. třídy 

• Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 budou žáci 3. – 9. třídy vzděláváni distanční formou 

výuky (žáci budou doma). 

Organizace výuky od pondělí 4. 1. 2021 

• Distanční výuka  

o Bude probíhat formou týdenních plánů (TP), které budou zavěšeny na webu školy vždy 

v pondělí v 8:00. 

o TP pro žáky, kteří nemají možnost tisku, budou vydávány ve vestibulu školy. Vydávány budou 

ve všední dy, od 8:00 – 15:00. 

o Distanční výuka je povinná. Prosíme žáky, aby plnili pokyny pedagogů. 

o Pokud bude žák nemocný, nelze plnit distanční výuku, je nutno žáka řádně omluvit u třídního 

učitele (emailem, telefonicky). 

o Žáci tříd, které budou v domácím (distančním) režimu, budou mít k dispozici upravený rozvrh, 

ve kterém budou probíhat videohodiny prostřednictvím Google Meet. Videohodiny budou 

probíhat v rámci hlavních a naukových předmětů. Rozvrh hodin pro konkrétní třídy najdete 

v záložce „distanční výuka“. Videohodiny jsou důležitým doplněním distanční výuky. Jsme si 

samozřejmě vědomi, že možnosti absolvování videohodin vychází z možností a podmínek 

jednotlivých rodin. Škola samozřejmě tyto možné rozdíly v možnostech a podmínkách 

akceptuje…. 

o V pondělí 4. 1. 2021 proběhne pouze třídnická videohodina Google Meet, ve které se žáci se 

svým třídním učitelem budou domlouvat na další organizaci týdne. 

▪ Videohodina s TU pro 3. – 5. ročník: 8:45 – 9:30 

▪ Videohodina s TU pro 6. – 9. ročník: 7:50 – 8:35 

▪ Je velmi důležité, aby se žáci této úvodní třídnické hodiny zúčastnili 

o Za jeden z nejdůležitějších úkolů distanční výuky považujeme udržet pravidelný pracovní režim 

dětí tak, jako by škola probíhala prezenční formou. Proto je nutno dodržovat režim, kdy děti 

budou (pokud je to možné) v dopoledním režimu plnit distanční výuku v podobě videohodin + 

plnění úkolů z týdenních plánů. Nesmí také chybět odpočinek, pokud to půjde, pobyt venku. 

• Informace ke kroužkům 

o Veškeré kroužky a volnočasové aktivity organizované školou jsou zakázány. 
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• Výuka TV, plavání, hudební výchova 

o Od 9. 10. 2020 je výuka plavání zakázána pro všechny stupně školských zařízení. 

o V rámci hodin TV se bude v případě příznivého počasí chodit ven na procházky. 

o V hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv. 

 

3. Informace k hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

• Hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci 

nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. 

• Závěrečné hodnocení pololetí školního roku 2020/2021 bude vycházet z těchto podkladů: 

o Primárně k hodnocení budou sloužit podklady získané v prvním pololetí v době, kdy osobní 

přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. v době, kdy byli žáci přítomni ve škole) 

o podpůrně také z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku (tzv. 

distanční výuka), s přihlédnutím na možnosti a podmínky žáka vzhledem k plnění distanční 

výuky. 

• Předběžný termín pedagogické rady o prospěchu a chování – 5. 1. 2021. Možnost ovlivnit výslednou 

známku za 1. pololetí 2020/2021 bude v období 5. – 22. 1. 2021. 

• Třídní učitel bude mít od 5. 1. 2021 podklady k předběžnému  hodnocení hlavních a naukových 

předmětů. Na vyžádání tyto informace třídní učitel poskytne Vám, rodičům. 

• V průběhu následujících dní bude institutem MŠMT vydán manuál k přístupu hodnocení za 1. pololetí 

školního roku 2020/2021. Mimo již výše zmíněna kritéria se jako škola můžeme odkazovat na pravidla 

vydaná ve zmíněném manuálu. O možných důležitých změnách v kritériích hodnocení Vás budeme 

samozřejmě informovat. 

 

4. Základní hygienická nařízení 

• Stále platí povinnost nosit roušku a to po celou dobu pobytu ve školském zařízení. Proto doporučujeme 

rodičům vybavit své dítě větší zásobou roušek na celý den. 

• Také apelujeme na rodiče, aby děti přicházely do školy vhodně oblečeny, vzhledem k častému větrání a 

trávení určitého času ve venkovních prostorech. 

 

5. Informace školní jídelny 

• Školní jídelna nebude vydávat obědy od 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021. 

• Opět se začne vařit od 4. 1. 2021. 

• Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distanční 

formou.  Těmto žákům bude jídlo vydáváno výhradně do jídlonosičů a to v době od 11:20 – 11:50 

• Pozor! Žáci 3. – 9. třídy mají oběd automaticky odhlášen. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě obědy 

odebíralo, je nutno si je přihlásit. 

 

 

 

         Vedení školy 


