
Informace k organizaci výuky v ZŠ od 18. 11. 2020. 
  
Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 vydané MŠMT naleznete zde. 

 
Od 18. 11. 2020 se budou výuky ve škole účastnit žáci prvních a druhých ročníků. 

 

Při přítomnosti ve škole je nutno důsledně dodržovat již dříve stanovená hygienická opatření – zásada 

3xR – ruce, roušky, rozestupy. 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou 
dobu pobytu ve škole. 
 
Budeme organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu 
mezi žáky z různých tříd. Proto je stanovena doba vstupu žáků prvního ročníku na 7:45 a vstup žáků 
druhého ročníku bude umožněn od 7:55 hodin. Vyučující si žáky před budovou vyzvednou a budou 
organizovat přesun žáků do tříd. 
 
Výuka proběhne v rozsahu dle platného rozvrhu hodin pro školní vyučování v daných třídách. Pouze 
budou možné dílčí přesuny jednotlivých hodin v rámci vyučování, aby bylo možno zajistit koordinaci 
s distanční výukou v ostatních ročnících, zvláště u vyučujících jazyků. Změny budou sděleny 
jednotlivými TU. 
 
Stravování žáků účastnících se výuky a přihlášených ke stravování ve škole bude zajištěno ve výdejně 
stravy Jugoslávská 126. Všichni přihlášení strávníci z prvních a druhých tříd budou automaticky od 
středy 18. 11. 2020 přihlášeni k odběru oběda. Pokud nebudete mít zájem o stravování ve škole, je 
nutno si obědy odhlásit nejpozději v pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 ve ŠJ Blažkova. 
 
Provoz školní družiny bude pro žáky prvního a druhého ročníku zajištěn od skončení vyučování do 
17:00 hodin. Toto se týká pouze účastníků přihlášených k zájmovému vzdělávání ve školní družině. 
Ranní družinu v souvislosti s nutností dodržení homogenních skupin zajišťovat nebudeme. I zde bude 
platit povinnost nosit roušky. 
 

Distanční výuka 
Žáci všech ostatních ročníků (3. – 9.) se budou i nadále vzdělávat formou distanční výuky (není možná 

jejich přítomnost na výuce ve škole).  

Pro tyto žáky budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a 
jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci 
konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. O podrobné organizaci 
konzultací budete informování, v každém případě bude nutno si konzultace domlouvat individuálně 
s jednotlivými vyučujícími. 

 

Stravování žáků na distanční výuce 
Od 18. 11. 2020 umožníme odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně 
vzdělávají distančním způsobem.  Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd 
odebrat ve stanoveném výdejním místě (okénku) do přinesených nádob k tomu určených -  výdej do 
nosičů. 
Pro tyto žáky bude čas výdeje upřesněn v závislosti na počtu zájemců. Tato forma výdeje je určena 
pouze pro žáky na distanční výuce. 
Kdo bude chtít stravu tímto způsobem v průběhu distanční výuky odebírat, má možnost přihlásit si 

oběd individuálně do pátku 13. 11. 2020 do 12:00 hodin v ŠJ Blažkova. 

http://www.maskola.cz/documents/info_covid_listopad.pdf

