
Organizační náležitosti od 10. 5. 2021   

Žáci I. stupně (1. – 5. třída) 

 
- Třídy, které budou docházet prezenčně do školy v lichých týdnech (tedy 

od 10. 5. 2021, 24. 5. 2021, atp.): 2., 4. A, 4. B, 5. B 

- Třídy, které budou docházet prezenčně do školy v sudých týdnech (tedy 

od 17. 5. 2021, 31. 5. 2021, atp.): 1., 3., 5. A 

- Tyto třídy tedy pokračují v rotaci tak, jak dosud (jeden týden, výuka 

prezenční, tedy ve škole, následující týden, výuka distanční, tedy 

z domova) 

- Žák musí mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uskladnění (kromě 

svačiny a oběda musí mít žák roušku stále) 

- Žáci 1. – 5. tříd budou testováni již jen 1x týdně, vždy v pondělí 

- Nařízení o dodržování homogenity znamená, že žáci budou prakticky 

stále společně ve svých třídách, zpěv je zakázán (neplatí pro individuální 

výchovu v ZUŠ) 

- sportovní aktivity jsou povoleny pouze ve venkovním prostření (je třeba 

dát žákům cvičební úbor do venkovního prostředí) 

- již nás kontaktoval p. trenér z kroužku atletiky a je pravděpodobné, že 

začne v blízké době vést kroužek „atletiky“ 

- Rozvrh hodin pro distanční výuku bude také upraven a stejně jako 

rozvrh hodin pro prezenční výuku, bude vycházet z původního rozvrhu 

hodin, který mají žáci ve svých ŽK (v současné době na tom pracujeme) 

- Vstup do školy před 7.30 h. je povolen z důvodu homogenity pouze 

žákům nejmladším (1., 2. tř.), více prostoru ve vestibulu školy není, 

ostatní budou pouštěni do školy postupně od 7.30 h. 

- Žáci budou mít po jednotlivých třídách vyhrazený čas na oběd, a to tak, 

aby vždy stihli návazné spoje do okolních obcí podle ukončení výuky 

(Lovčičky: 11.37, 12.37, Milešovice: 12.31, Bošovice: 12.37), pokud 

samozřejmě nechodí do školní družiny 

- Školní družina bude v provozu od ukončení vyučování do 16. h., umístění 

žáků v jednotlivých odděleních zůstává v platnosti podle poslední platné 

změny  

 


