
     
 

 
 

 

 

 

Výuka od 04. 01. 2021 
 

 

Vážení rodiče,  

od 04. 01. 2021 k povinné prezenční výuce nastoupí 1. a 2. třídy. Na povinnou distanční výuku přechází 

3. – 9. třídy. 

 

Výuka 1. a 2. třídy – prezenční výuka: 

 

 Na výuce jsou přítomni všichni žáci. Jednotlivé třídy se neslučují, ani jinak neprolínají. 

 Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou povinné roušky. 

 Školní družina i Školní jídelna je v provozu. 

 

Organizace vzdělávání: 

 Vyučuje se dle platného rozvrhu. (mohou být menší úpravy v návaznosti na pokračující distanční 

výuku ostatních tříd). 

 Součástí výuky není hudební výchova a tělesná výchova. Vyloučeny však nejsou venkovní 

aktivity (např. procházky).  

 Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. 

 

Organizační pokyny: 

 Vstup do školy bude povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Žáky si vyzvedne před školou vyučující. 

1. A – příchod do školy brankou od kostela (na malý dvůr) 

2. A – příchod do školy vchodem pro žáky (velký dvůr) 

 Každý žák musí mít před vstupem do školy minimálně dvě roušky a sáčky na uložení roušek (čisté 

– špinavé). 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

 O konkrétních hygienických pravidlech školy budou žáci poučeni před začátkem výuky. 

 Při vyzvedávání žáků ze školy, družiny nebo jídelny rodiče čekají venku.  

 

Školní družina 

 Provoz školní družiny je zajištěn ráno od 6.30 hod. a odpoledne od 11. 40 – 16.30. hod. Žáci 

budou rozděleni podle třídy. 

 Žáci mají povinnost po celou dobu přítomnosti v prostorách školní družiny nosit roušky. 

 Žádáme rodiče, aby před vstupem do družiny dodržovali rozestupy. 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

 

 

 

Výuka 3. – 9. třídy – distanční výuka: 

 

Pro žáky je distanční výuka ze zákona povinná. Absenci je tedy nutné omluvit stejně, jako kdyby byli ve 

škole. 

Výuka probíhá: 

 pro 3. – 5. ročník dle pokynů třídního vyučujícího  

 pro II. stupeň podle rozvrhu pro distanční výuku. (Odkazy na rozvrhy jednotlivých tříd jsou na 

webu v aktualitách). 

 

Školní jídelna 

 Školní jídelna vaří pouze pro žáky přítomné na prezenční výuce. Nárok na oběd mají také žáci v 

době povinné distanční výuky. 

 Odběr do jídlonosičů není možný. 

 POZOR! 

Žáci, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud by chyběli nebo některý den oběd nechtěli, je 

nutné stravu odhlásit prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz.  

 Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace 

stravy. 

 Při příchodu do školní jídelny žáci budou dodržovat bezpečné rozestupy.  

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, dne 28. 12. 2020 

 

 

 

 

        Mgr. Petr Cvrček 

                         ředitel školy 


