
 

Provoz 1. stupně od 19. 4. 2021 
 

 

Vyučování příchody a odchody 
 PT – budova 680 

– příchod 7:40 hod. (přední vchod) 

– výuka od 7:50 hod. do 11:30 hod. 

 I. A – budova 680 

– příchod 7:40 hod. (vchod ze školního dvora, schodiště vlevo)  

– výuka od 7:50 hod. do 11:30 hod.  

 I. B – budova 680 

– příchod 7:50 hod. (vchod ze školního dvora, schodiště vpravo) 

– výuka od 8:00 hod. do 11:40 hod. 

 II. A – budova 740 

– příchod 7:50 hod. (vchod ze školního dvora) 

– výuka od 8:00 hod. do 11:40 hod. PO, ST, PÁ 

– výuka od 8:00 hod. do 12:35 hod. ÚT, ČT 

 III. A – budova 680 

– příchod v 8:10 hod. (přední vchod, schodiště vlevo) 

– výuka od 8:20 hod. do 12:35 hod. PO, ST, PÁ 

– výuka od 8:20 hod. do 12:35 hod. ÚT, ČT 

 III. B – budova 680 

– příchod v 8:05 hod. (zadní vchod, schodiště vpravo) 

– výuka od 8:15 hod. do 12:35 hod. PO, ST, PÁ 

– výuka od 8:15 hod. do 12:45 hod. ÚT, ČT 

 IV. A – budova 740 

– příchod 8:00 hod. (přední vchod) 

– výuka od 8:10 hod. do 12:45 hod. PO, ST, PÁ (odchod předním vchodem) 

– výuka od 8:10 hod. do 12:55 hod. ÚT, ČT (odchod předním vchodem) 

 V. A – budova 740 

– příchod 8:10 hod. (vchod ze školního dvora) 

– výuka od 8:20 hod. do 12:45 hod. PO, ST, PÁ 

– výuka od 8:20 hod. do 13:30 hod. ÚT 

– výuka od 8:20 hod. do 12:55 hod. ČT  

 

 
 

 

 



 

 

Vyučování – úprava rozvrhu 
 Bude zrušeno zvonění, vyučující si budou moci upravit rozvrh 

hodin podle vyučovacích aktivit 

 Výuka bude probíhat ve vyučovacích blocích zejména v rámci 

činnosti spojené s tělovýchovnou a kulturní činností (náhradní 

aktivity v rámci zákazu pohybových aktivit a zpěvu) 

 Bude kladen co největší důraz na střídání aktivit ve škole a venku 

(chápeme, že celodenní nošení roušek je pro děti i vyučující náročné) 

 

Školní družina – pro všechny zájemce byla zajištěna (I. A, I. B – budova 

680, II. A – budova 740) 

 

PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE JE ZÁVAZNÉ 
NOŠENÍ ROUŠEK – PRO ŽÁKY, RESPIRÁTORŮ – PRO 
ZAMĚSTNANCE ŠKOLY (prosím rodiče, aby neposílali 
nemocné děti do školy – viz pokyny pí třídních učitelek, 
děkuji) 
 
VSTUP CIZÍM OSOBÁM DO PROSTOR ŠKOLY NENÍ 
POVOLEN (individuální konzultace je po předchozí dohodě 
s vyučujícími možná) 
 
Pro pondělí a čtvrteční testování ve škole je určen harmonogram 
příchodů – sledujte pokyny pí třídních učitelek (harmonogram 
se bude průběžně aktualizovat) 
 
Přeji nám všem pevnou víru a vůli, že i toto období s noblesou 

zvládneme 😊 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                                   

                                                                                                         Mgr. Miroslava Kubešová 
                                                                                               ředitelka školy 


