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  Milí rodiče,  
 

Od 30. 11. se opravdu vracíme do školy!! Čekali jsme se zprávou pro Vás na dnešní 
vyjádření vlády. Nic se pro nás naštěstí nezměnilo. Jak tedy vše bude od zítra vypadat? Vše 
jsme již popsali ve středečním manuálu, zároveň odpovídáme i na mnoho vašich dotazů. 
 
VÝUKA ORGANIZACE 

 
Prezenčně: celý 1. stupeň, celý 9. ročník, všechny dys třídy  
Rotačně: 6., 7., 8. ročník 

 
JAK ROTACE BUDE PROBÍHAT: 

- třídy se budou točit ve dvou rotačních skupinách: 
o 1. skupina: 7. A, 7. B, 8. A, 8. B 
o 2. skupina: 6. A, 6. B, 6. C 

 
Abychom se v tom vyznali, budeme nazývat rotační skupinou tu, která je zrovna doma v online 
výuce. 
 
JAK KDO CHODÍ DO ŠKOLY: 

po út st čt pá so ne 
30. 11. 1. 12. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22.        

 
• skupiny se budou střídat ne po celém souvislém týdnu, ale rozděleně na dvě části tak, 

že se v každém týdnu každá třída bude učit několik dnů ve škole a zbytek dnů doma 
v online výuce 

• rozhodli jsme se pro tento model, aby se žáci dostali každý týden mezi své spolužáky, 
mohli se setkat a konzultovat učivo s vyučujícími přímo ve škole, postupně si zvykali 
na učební řád 

 
ROZVRH 

• od 30. 11. se přepínáme zpět do školního rozvrhu 
• HV i TV budou probíhat ale bez činností, které jsou zakázány 
• místo TV budou žáci chodit na procházky, v HV nebude zpěv součástí hodin, ale bude 

nahrazen jinými aktivitami 
 
Žáci v rotační výuce 

• doma online v Teams 
• budou se napojovat do hodin podle školního rozvrhu 
• nebudou pro ně probíhat výchovy online – TV, HV, VV, ČSP, ani volitelné 

předměty 
• prosíme, aby žáci sledovali rozvrh na Bakalářích, kde může docházek k drobným 

úpravám 
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PŘÍCHOD DO ŠKOLY 
• šatny fungují jako v běžném režimu 
• pouze žáci 1. ročníku budou mít šatny přesunuty do ŠD - příchod a odchod pro ně bude 

zajištěn pouze přes ŠD - nebudou tedy chodit hlavním vchodem 
 

Kdo:        1. třídy 1. stupeň 2. stupeň 
Kudy:              přes ŠD            hlavní vchod         vchod vlevo 

 
Při vstupu do školy nebudeme žákům měřit teplotu, jak tomu bylo na jaře. Není to požadavkem 
hygieny a výsledky by byly velmi zkreslené, když žáci přijdou ze zimního počasí do budovy, 
nebo jsou zahřátí z auta rodičů. Pokud bude dítě jevit známky nemoci po příchodu do školy, 
budeme postupovat podle epidemiologického manuálu. 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 

• od 30. 11. mají oběd automatiky přihlášeni všichni, kteří jsou ke stravování přihlášení 
• žáci v rotační výuce si obědy odhlašují sami, tzn. že žáci 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. 

A, 8. B mají automaticky obědy přihlášené zpět a sami si odhlašují dny, kdy budou 
v rotaci, pokud nevyužijí možnosti odnést si oběd domů v krabičce od 14:00 

• časy příchodů do ŠJ jsme uzpůsobili doporučeným pravidlům, tzn. že třídy budou chodit 
v časových rozestupech 

• všechny třídy budou do 14:00 odbavené, aby si mohli přijít žáci z rotační výuky pro 
oběd do krabičky 

 
VRÁCENÍ ŠKOLNÍCH iPADŮ 

• milí rodiče žáků 1. stupně, prosíme Vás o vrácení školních iPadů na vedení školy 
v týdnu od  30. 11., abychom je mohli nachystat na výuku – děkujeme! 

 
ROUŠKY 

• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí roušky po celou dobu pobytu ve škole 
• pouze při svačině a obědě si mohou na nezbytně nutnou dobu roušku sundat 
• doporučujeme, aby žáci měli minimálně 2 roušky na dobu pobytu ve škole, aby si 

mohli roušku během dne vyměnit 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB 
• ve stejném režimu jako na začátku školního roku – máme nastaveno v souladu s 

doporučením 
• ranní družina ANO – od 7:00 – žáci jsou po ročnících vždy v 1 oddělení 
• odpolední družina ANO 

o žáci 1. a 2. ročníku jsou po třídách  
o žáci 3. ročníku jsou spojeni ročníkově 
o žáci 4. ročníku a 5. ročníku jsou po třídách 

 
Budeme rádi za jakékoli Vaše podněty, určitě nám dávejte vědět, rádi budeme hned 

reagovat. Děkujeme za Váš zájem a podporu. Příští pátek, 4. 12., se opět ozveme.   
Mějte se moc fajn! 
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Vedení školy 


