
Organizační náležitosti spojené s návratem žáků do školy od 10. 5. 2021 

Žáci II. stupně (6. – 9. třída)  

 

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

od 10. 5. 2021, 24. 5. 2021, atp.): 6. A, 7. B, 8. A, 9. A 

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

od 17. 5. 2021, 31. 5. 2021, atp.): 6. B, 7. A, 8. B, 9. B 

- Žáci 6., 7., 8. i 9. tříd se budou vzdělávat v rotačním cyklu. Konkrétně to 

znamená, že žáci 6. A, 7. B, 8. A, 9. A budou chodit do školy od 10. 5. do 

14. 5. (žáci 6. B, 7. A, 8. B, 9. B budou mít v tento týden distanční výuku 

z domova), od 17. 5. do 21. 5. se situace obrátí, do školy přijdou žáci 6. 

B, 7. A, 8. B, 9. B třídy (žáci 6. A, 7. A, 8. B, 9. B třídy budou mít distanční 

výuku z domova). Tak to v rotačním cyklu bude probíhat i nadále. 

- Žáci budou testováni neinvazivní metodou, pomocí AG testu, vždy 

v pondělí a ve čtvrtek v úvodní části první vyučovací hodiny (v případě, 

že by žák chyběl, bude testován dodatečně). Také bych chtěl zmínit, že 

se jedná skutečně o výtěr z okraje nosu, který již zcela sami a lehce 

zvládají i naši nejmladší žáci 

- V průběhu prvních dnů žáci obdrží výpis pololetního vysvědčení, který 

jim nemohl být z důvodu distanční výuky předán v pololetí 
- Žák musí mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uskladnění (kromě 

svačiny a oběda musí mít žák roušku stále). 

- 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 prostředí, proto je 

nutný si brát venkovní cvičební úbor 

- Rozvrh hodin v prezenční výuce může doznat menších změn z důvodu 

specifické organizace (budeme však vycházet z rozvrhu pro prezenční 

výuku, který mají žáci ve svých ŽK) 

- 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 půl osmou ranní je z důvodu povinné homogenity 

umožněn žákům nejmladším (1., 2. tř.), ostatní žáci budou před půl 

osmou vpuštěni pouze při dostatečných prostorových možnostech (na 

pokyn zaměstnance školy) 

- Žáci budou mít po jednotlivých třídách vyhrazený čas na oběd  

- Žáci 6. – 9. tříd budou na oběd odváděni svými učiteli ve vyhrazený čas, 

V maximální možné míře jsme se snažili, aby žáci stíhali různé navazující 

spoje  

- Obědy jsou tímto automaticky přihlášené za předpokladu, že žák chodil 

na oběd i před uzavřením školy, či chodil jen v určité dny (v případě 

odhlášení obědu či jakékoli změny, kontaktujte p. vedoucí školní jídelny 

na t. č. 544 240 076) 

 


