Týdenní plán č. 37 10.5.2021 – 14.5.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021
bylo vydáno:
Na základních školách ▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v
lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd
lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků

V tomto týdnu mají prezenční výuku 1., 2., 6., 7. třídy + skupina IZS (žáci rodičů vybraných
profesí, 3. - 5.třídy)
Informace ŠJ
Výdej obědů pro žáky z distanční výuky 13 – 13.30 hod do jídlonosičů v zadní části školy.
Podle zájmu může být organizace školní jídelny dále upravena.
Stravování žáků – viz webové stránky
Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor, nutnost pravidelného větrání. Žáci
musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátor.
Vstup třetích osob (včetně rodičů) do prostor školy je omezen.
Paní psycholožka bude ve škole středy a pátky v době od 8 do 13 hod.
Pondělí 10.5.
1.Na škole probíhá distanční výuka pro 3. – 5., 8. – 9.třídy včetně online výuky dle stanoveného
rozvrhu hodin pro jednotlivé třídy
Absence se v případě online výuky od 4.1. do TK zapisuje, neúčast na online výuce bez
omluvy se vykazuje jako neomluvená absence..
2.Prezenční výuka je pro 1.,2., 6. a 7.třídy od 10.5.2021 povinná
pro 1. a 2.třídy pokračujeme ve stejném režimu jako v minulých týdnech, příchod ve skupinách
(pro 2.stupeň bude zvonit, 1.stupeň má zvonění individuálně podle zahájení vyučování)
TU 1.A, 2.B si vyzvednou žáky před školou v 7.45 hod., výuka 8 – 11.40 hod.
TU 2.C, 1.B si vyzvednou žáky před školou v 8 hod., výuka 8.15 – 11.55 hod.
TU 1.C, 2.A si vyzvednou žáky před školou v 8.15 hod., výuka 8.30 – 12.10 hod.
pro 6.a 7.třídy – žáci budou ve třídě v 7.40 hod.(testování s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo
nebo jiný stojánek na testování si žáci přinesou), výuka začíná v 8 hod podle platného rozvrhu
hodin. Žáci přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod.
Skupiny jsou homogenní a po celou dobu pobytu ve škole se nemění. Příchod, odchod, pohyb
ve škole pro žáky je organizován tak, aby se minimalizoval kontakt mezi žáky z různých tříd.
Šatny pro jednotlivé třídy jsou označeny.
Nebude se zpívat a sportovní aktivity v rozsahu dle pokynů. TV lze nahradit procházkou,
relaxačním cvičením nebo procvičováním učiva
TESTOVÁNÍ před zahájením výuky – žáci z ranní družiny již budou otestovaní, ostatní žáci se
budou testovat s vyučujícím ve třídě. Rozestupy min 1,5 m. Pokud chce být u testování ZZ, tak
se dítě testuje se ZZ v jídelně. 2.stupeň v 7.40 hod ve třídách.

Pozitivní výsledek testu – zákonný zástupce si odvede žáka domů nebo žák do izolační
místnosti (učebna 7.B, dohled správní zaměstnanci), volat rodiče
Žák se nechce nechat testovat – odchází domů, učí se individuálně doma bez zajištění distanční
výuky online.
Učebny:
6.A, B ve svých učebnách - 2.poschodí
6.C - ve své učebně, 7.A v 9.A, 7.B v 9.C
3.Stravování – od 11.40 hod do cca 14 hod., podle rozpisu
Třídy budou obědvat postupně po dvojicích tříd podle rozpisu. V jídelně je vždy 1 řada
obsazena jednou třídou, při odevzdávání talířů se nesmí křížit dráhy jednotlivých tříd. Jídelna
je rozdělena paravány.
4.ŠD bude v kmenových učebnách 1. a 2.tříd, rozdělení oddělení - Smočková
Žáci budou přicházet i odcházet hlavním vchodem.
Pro 6 tříd bude 6 oddělení družiny. Vzhledem k nutnosti minimalizovat kontakt mezi žáky.
Příchod do ranní družiny – při příchodu proběhne testování ve školní jídelně. Rozestupy min
1,5 m.
Pozitivní výsledek testu – žák jde domů nebo do izolační místnosti.
Organizuje H.Smočková
Činnost odpolední družiny v jednotlivých třídách končí odchodem posledního žáka.
5.Vytvoření homogenní skupiny žáků rodičů vybraných profesí (skupina IZS), v době
prezenční výuky zajišťují vzdělávání AP, případně učitelé výchovných předmětů, jazyková
učebna
6.Plavání pro šk.rok 2020/21, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 2.B - Uličná, 2.C –Čenčíková,
pondělí, 1.2. – 28.6.2021 ZATÍM SE NEKONÁ
7.Výuka ZUŠ bude probíhat v prostorách ŠD a v učebnách 8.A, 6.B, vchod z ulice
Nedbalova, žák, který jde z družiny do ZUŠ po výuce odchází domů vchodem na ulici
Nedbalova nebo zpět do oddělení družiny podle pokynů ŘŠ.
Úterý 11.5.
1.Bovys – rozdávání ovoce a mléčných výrobků ve třídách s prezenční výukou, Čapková
2.Žáci 6. a 7. tříd přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod.
3.Ranní testování ve šk.jídelně úterý - pátek 7.30 - 8.15 hod., správní zaměstnanci, případně
AP (pro žáky, kteří nebyli v pondělí nebo ve čtvrtek ve škole)
Středa 12.5.
1.Žáci 6. a 7. tříd přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod.
Čtvrtek 13.5.
1.Testování – viz pondělí 10.5., pro 6. a 7.třídy
2.Žáci 6. a 7. tříd přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod.
Pátek 14.5.
1.Žáci 6. a 7. tříd přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod.

