
Otevření škol pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 – organizace pro 6. – 8. třídu 
Do školy se přihlásila většina žáků. Každá třída bude rozdělena do 2 skupin. O rozdělení do 
skupin vás budou informovat třídní učitelé.  
Konzultace budou probíhat jednou týdně v rozsahu 4 hodin dle přiloženého rozvrhu. 
Časový rozpis pro jednotlivé třídy: 
 

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 

PONDĚLÍ 
skupina 6.A 

začátek v 7,55 h. 
konec v 11,35 h. 

7,55 – 8,40 
ČJ 

8,50 – 9,35 
M 

9,55 – 10,40 
INF 

10,50 – 11,35 
AJ 

Úterý 
skupina 7.A 

začátek v 8,30 h. 
konec v 12,10 h. 

8,30 – 9,15 
AJ 

9,25 – 10,10 
M 

10,30 – 11,15 
ČJ 

11,25 – 12,10 
NJ 

Úterý 
skupina 7.B 

začátek v 8,30 h. 
konec v 12,10 h. 

8,30 – 9,15 
AJ 

9,25 – 10,10 
M 

10,30 – 11,15 
ČJ 

11,25 – 12,10 
NJ 

STŘEDA 
skupina 6.B 

začátek v 7,55 h. 
konec v 11,35 h. 

7,55 – 8,40 
ČJ 

8,50 – 9,35 
M 

9,55 – 10,40 
INF 

10,50 – 11,35 
AJ 

ČTVRTEK 
skupina 8.A 

začátek v 7,55 h. 
konec v 11,35 h. 

7,55 – 8,40 
AJ 

8,50 – 9,35 
M 

9,55 – 10,40 
CH 

10,50 – 11,35 
ČJ 

PÁTEK 
skupina 8.B 

začátek v 7,55 h. 
konec v 11,35 h. 

7,55 – 8,40 
AJ 

8,50 – 9,35 
M 

9,55 – 10,40 
CH 

10,50 – 11,35 
ČJ 

 
Podklady pro výuku předmětů, ve kterých bude probíhat konzultace, dostanou žáci ve škole 
na celý týden. Zadání pro ostatní předměty bude i nadále na webových stránkách. Pro žáky 
7. třídy, kteří se ke konzultacím nepřihlásili, budou podklady pro výuku i nadále na webových 
stránkách. 
Nezapomeňte 1. den přinést vyplněné Čestné prohlášení (formulář je na webové stránce 
školy). 
Přicházejte ke škole 5 minut před začátkem výuky v roušce a dodržujte předepsané 
rozestupy. Před školou vás vyzvedne učitelka a pustí vás do školy. 
U vstupu do školy bude dezinfekce a každý si vydezinfikuje ruce. Dětem bude měřena 
teplota. Učitelka odvede děti do třídy. Pohyb po škole, odchody na WC budou zorganizovány 
tak, aby se nepotkávaly různé skupiny.  
Ve třídě budou děti sedět v lavici tak, aby byly dodrženy rozestupy 2 m. 
 
Pokud žák onemocní doma, je potřeba tuto skutečnost nahlásit neprodleně škole. Pokud 
začne žák vykazovat příznaky nemoci během výuky, budeme vás ihned informovat. 
 
Do školy si budou děti nosit 2 roušky a sáček na roušku. O způsobu nošení roušek 
v prostorách školy bude děti informovat učitelka. 
 
Ve škole budou dodržována všechna doporučení týkající se hygienických opatření vydaná 
Ministerstvem zdravotnictví – způsob úklidu, pravidla pro osobní hygienu. 


