
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,  

s ohledem na pokyn MŠMT ze dne 20. listopadu 2020 je od pondělí 30. listopadu nařízena výuka na naší škole 

takto:  

- prezenční výuka bude probíhat na 1. stupni a v 9. ročníku dle běžného rozvrhu hodin (včetně hodin 

nultých a odpoledního vyučování), hudební i tělesná výchova se bude vyučovat dle rozvrhu, avšak 

s obsahem přizpůsobeným vládním opatřením, popř. se zaměřením na procvičování učiva předmětů 

první úrovně distanční výuky (ČJ, MA, AJ); 

- 6. – 8. ročníky budou rozděleny do prezenční a distanční výuky po „A“ a „B“ třídách dle níže uvedené 

tabulky; 

- školní družina bude v provozu, žáci však budou rozděleni do jednotlivých oddělení  

po ročnících:  

           1. ročník – p. vych. Grňová 

            2. ročník – p. vych. Jemelková 

                          3. ročník – p. vych. Indráková 

            4. ročník – p. vych. Bradová 

 

- školní jídelna bude v provozu denně pro žáky v prezenční i v distanční výuce. Žáci přítomní ve škole 

budou na oběd docházet po jednotlivých třídách, pro žáky vzdělávající se distančně bude školní 

jídelna otevřena v čase od 13:30 do 14:00 hodin – strava bude vydávána do krabiček. Bližší 

informace jsou k dispozici na webu školní jídelny zde; 

- všechny zájmové útvary a kroužky jsou dle aktuálního opatření PES zrušeny. 

 
- rozdělení prezenční a distanční výuky na 2. stupni 

30. listopadu – 6. prosince 2020 7. prosince – 13. prosince 2020 

Výuka ve škole 

(prezenčně) 

Výuka distančně  

(z domova) 

Výuka ve škole 

(prezenčně) 

Výuka distančně  

(z domova) 

6.A 6.B 6.B 6.A 

7.A 7.B 7.B 7.A 

8.A 8.B 8.B 8.A 

9.A,B --- 9.A,B --- 

 

14. prosince – 20. prosince 2020 21. prosince – 22. prosince 2020 

Výuka ve škole 

(prezenčně) 

Výuka distančně  

(z domova) 

Výuka ve škole 

(prezenčně) 

Výuka distančně  

(z domova) 

6.A 6.B 6.B 6.A 

7.A 7.B 7.B 7.A 

8.A 8.B 8.B 8.A 

9.A,B --- 9.A,B --- 

 
        - rozpis stravování ve školní jídelně od 30. 11. 2020 

Čas v jídelně Pravá část jídelny Doprovod: Levá část jídelny Doprovod: 

11:00-11:15 5.A TU 5.B TU 

11:15-11:30 3.A TU 4.B TU 

11:30-11:45 1.A TU 1.B TU 

11:45-12:00 2.A TU 2.B TU 

12:00-12:15 3.B TU 6.A/6.B TU nebo aktuální 

vyučující 

12:15-12:30 7.A/7.B TU nebo aktuální 

vyučující 

8.A/8.B TU nebo aktuální 

vyučující 

12:45-13:00  

(úprava času) 

9.A TU nebo aktuální 

vyučující 

9.B TU nebo aktuální 

vyučující 

- od 30. 11. 2020 je dozor pouze v šatnách ne u školní jídelny, dvojice na dozoru se vždy domluví 

- od 30. 11. 2020 je zrušena služba ve vrátnici 

 

Všichni žáci účastnící se prezenční výuky musí mít s sebou vždy 2 roušky! 

https://zssprerov2-cz.webnode.cz/zelatovska-8/

