
Od 30. 11. 2020 se vrací k prezenční výuce žáci 1. stupně a 9. ročníků.  

 

Pro ostatní žáky 2. stupně bude platit rotační (střídavá) výuka.  

 

30. 11. - 4. 12. prezenční výuka: 7. B, 8. A, 8. B 

7. 12. - 11. 12. prezenční výuka: 6. A, 6. B, 7. A  

14. 12. - 18. 12. prezenční výuka: 7. B, 8. A, 8. B 

 21. a 22. 12. prezenční výuka: 6. A, 6. B, 7. A 

Vzhledem k platným hygienickým předpisům bylo nutné upravit 

příchod žáků do budovy školy a jejich odchod ze školy. 

Kompletní časy nástupů a odchodů pro jednotlivé třídy naleznete 

v tabulkách (webová stránka, červená dlaždice).  

Žáky si ráno před budovou školy vyzvedávají vyučující, kteří v dané 

třídě učí první hodinu. 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Žákům, kteří se stravují ve školní jídelně a vzdělávají se prezenčně, je oběd ve 

školní jídelně automaticky přihlášen. 

 Žáci odchází do ŠJ s vyučujícím po skončení vyučování. 

Žáci vzdělávající se distančně mají i nadále možnost si oběd přihlásit a 

vyzvednout do jídlonosiče v době od 10:30 do 11:00 hodin.  

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Škola zabezpečí provoz školní družiny pro všechny žáky 1. stupně. 

(6.15 – 15. 30) 

 

Provoz školního klubu pro žáky 2. st. nelze zajistit. 

 



 

ZMĚNY V ROZVRHU TŘÍD NA 2. STUPNI 

 

7. A ve čtvrtek  - konec vyučování v 12:50 (odpolední vyučování odpadá) 

7. B v pondělí  - konec vyučování v 12:40 (odpolední vyučování odpadá) 

8. A volitelné předměty po 1 hodině týdně  Ls (7.vyuč.h.) / Paúd (8.vyuč.h.) v úterý 

           PřPr (7.vyuč.h.) / Tk (8.vyuč.h.) v úterý 

                                        CE (0.vyuč.h.) ve čtvrtek 3.12. a CE (6.vyuč.h.) v úterý 15.12. 

 

8. B volitelné předměty po 1 hodině týdně  Paúd (7.vyuč.h.) / Ls (8.vyuč.h.) v úterý 

             Tk (7.vyuč.h.) / PřPr (8.vyuč.h.) v úterý 

yuč.h.) v úterý 1.12. a CE (0.vyuč.h.) ve čtvrtek 17.12. 

 

9. A volitelné předměty Sh / Td / Paúd jsou zrušeny – odpolední výuka ve čtvrtek odpadá 

CE (0.vyuč.h.) v úterý 1. a 15.12. a CE (6.vyuč.h.) ve čtvrtek 10. a 17.12. 

 

9. B volitelné předměty Sh / Td / Paúd jsou zrušeny – odpolední výuka ve čtvrtek odpadá  

                   CE (6.vyuč.h.) ve čtvrtek 3.12. a CE (0.vyuč.h.) v úterý 8.12. 

 

Školní Parlament se až do odvolání nebude scházet. 

 

 

 


