Organizace výuky 2. stupeň - od 3. 5. 2021
VI. B, VII. B, VIII., IX. B
Prezenční výuka v týdnu od 3. 5. 2021 a dále v pravidelných intervalech (sudé týdny).
Distanční výuka v týdnu od 10. 5. 2021 a dále v pravidelných intervalech (liché týdny).
VI. A, VII. A, IX. A
Prezenční výuka v týdnu od 10. 5. 2021 a dále v pravidelných intervalech (liché týdny).
Distanční výuka v týdnu od 3. 5.2021 a dále v pravidelných intervalech (sudé týdny).
Rozvrh hodin
Distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu s výjimkou Aj (6., 7., 9. ročník), který je
zveřejněn na webových stránkách školy. Výuka Aj v 6., 7. a 9. ročníku bude asynchronní, tzn.
bez online hodin.
Prezenční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu.
V upraveném rozvrhu bude snížen počet hodin Tv.
třída
VI. A – dívky

výuka Tv
pondělí 5. hodina

vyučující
Mgr. Čebišová

úterý 1. hodina

zrušeno
čtvrtek
0. hodina
pondělí
0. hodina
čtvrtek
0. hodina
pondělí
0. hodina
čtvrtek
8. hodina
pondělí
7. hodina
čtvrtek
8. hodina
pondělí
8. hodina
Tv dívky
úterý 8. hodina
čtvrtek 9. hodina
Tv chlapci
pondělí 8. hodina
pátek 7. hodina

VI. A – chlapci

čtvrtek 6. hodina

VI. B – dívky

pondělí 6. hodina

VI. B – chlapci

čtvrtek 6. hodina

VII. A – dívky

pondělí 1. hodina

VII. A – chlapci

středa 1. hodina

VII. B – dívky

pondělí 1. hodina

VII. B – chlapci

čtvrtek 1. hodina

VIII. – celá třída

čtvrtek 1. hodina

IX. A – dívky
IX. A – chlapci

pátek 1. hodina

úterý 7. hodina

Bc. Kovacz

IX. B – dívky

úterý 1. hodina

pátek 7. hodina

Mgr. Čebišová

IX. B – chlapci

pátek 1. hodina

úterý 7. hodina

Bc. Kovacz

Mgr. Čebišová

Bc. Kovacz

Bc. Kovacz

Mgr. Čebišová

Mgr. Čebišová

Výuka (prezenční) podle rozvrhu s omezením výuky Hv (bez zpěvu)
a omezením výuky Tv.
Reedukační činnosti a pedagogická intervence budou realizovány v homogenních skupinách.
Svačiny nebudou připravovány.
Obědy
třída

čas

VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.
IX. A
IX. B

12.30
12.30
13.25
13.25
12.40
13.35
13.35

odvedení do jídelny, dohled dle počtu žáků jídelna
x třída – po dohodě s kuchařkou
vyučující 5. hodiny
vyučující 5. hodiny
vyučující 6. hodiny
vyučující 6. hodiny
vyučující 5. hodiny
vyučující 6. hodiny
vyučující 6. hodiny

Testování žáků
Každý žák při vstupu do budovy školy musí být otestován antigenním testem - výtěrem
z okraje nosu (cca 2 - 3 cm). Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Test se provádí na
školním dvoře pod dohledem zaměstnance školy, ale provádí si ho každý žák samostatně.
Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován jiný den při příchodu do školy.
Výsledek testu je znám do 15 minut. Vzhledem k množství žáků bude určen harmonogram
příchodu jednotlivých tříd.
Žáci, kteří se testování nezúčastní, nebudou vpuštěni do budovy školy a budou muset zůstat
doma. Pro takové žáky není zavedena jiná forma výuky (distanční). Netestovaní žáci si musí
doplnit učivo, jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole.
Video – použití antigenního testu:
Singclean test
Video návody | singclean (goodtest.cz)
Vstup do budovy (pondělí – pátek)
Třída
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.
IX. A
IX. B

Čas
7.20
7.20
7.35
7.35
7.50
7.50
8.05

Žáci, kteří nepřišli v čase stanoveném pro svou třídu, čekají před školou. Tyto žáky vyzvedne
zaměstnanec školy.

Testování PCR – (inicioval zřizovatel od firmy Spadia)
Nabídka 1krát pro žáka zdarma, následně platba z konta à 150,- Kč. Test se provádí 1krát
týdně a odpadá antigenní testování. Pravděpodobně se budou přihlášení žáci testovat vždy
v pátek v týdnu distanční výuky – test bude platit na týden prezenční docházky.
První testování pro přihlášené žáky VI. B, VII. B, VIII. a IX. B bude pondělí 3. 5., tzn, že musí
podstoupit i antigenní test. Pro druhou skupinu tříd 2. stupně je určen termín v pátek 7. 5.
2021.
Hygienická opatření
Žáci jsou povinni nosit zdravotnickou roušku, případně respirátor po celou dobu pobytu
ve škole (výjimkou je doba konzumace stravy) a dbát zvýšených hygienických opatření.
Zaměstnanci jsou povinni nosit respirátor (i ve sborovně).
Školní jídelna
Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy.
Žáci na distanční výuce si mohou v případě zájmu odebírat stravu do vlastních nádob
u výdejního okénka školní jídelny od 12. 04. 2021 v době od 11.15 do 11.30 hodin.
Stravu je potřeba objednat standardním způsobem.

