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Organizace vzdělávacích aktivit od 12.4.2021 

Od 12.4.2021 je umožněna přítomnost žáků 1. stupně rotačním způsobem s týdenním 

intervalem. Před zahájením výuky proběhne samotestování žáků na COVID-19. Více informací 

v dokumentu Organizace testování žáků od 12.4.2021. 

 Výuka v týdnu od 12.4. do 16.4. bude pro jednotlivé třídy probíhat následovně: 

o Prezenční výuka tříd I.A; II.A; III.A; IV.A; V.A   

o Distanční výuka tříd I.B; II.B; III.B; IV.B; V.B 

 Výuka v následujícím týdnu (19. – 25.4.) bude pro jednotlivé třídy probíhat 

následovně: 

o Prezenční výuka tříd I.B; II.B; III.B; IV.B; V.B 

o Distanční výuka tříd I.A; II.A; III.A; IV.A; V.A   

Doplňující informace: 

 Vzdělávací aktivity jsou realizovány v homogenních třídách, které se nemohou 
vzájemně mísit – z toho důvodů je zrušeno dělení předmětů na skupiny a bude určen 
pedagog zodpovědný za vzdělávání daného předmětu třídy.  

 Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, který je zveřejněn v Bakalářích. Předměty 
hudební výchova a tělesná výchova budou nahrazeny jiným vzdělávacím obsahem  

 Organizace provozu: 
o Základní pravidla: 

 Do školy mají zakázán vstup žáci s příznaky respiračních chorob 
 Žáci vstupují hlavním vchodem. Zákonní zástupci, kteří požadují 

přítomnost při testování přechází do určené místnosti (pouze v 
pondělí a čtvrtek). 

 Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách. 
 Žáci musí mít roušky celou dobu pobytu ve škole. 
 V budově se žáci zdržují ve třídách. V nutných případech se pohybují 

pouze ve vymezených prostorech.  
 Před zahájením provozu budou žáci poučení o bezpečnosti a 

hygienických pravidlech. 
 
 
 
Žáci na distanční výuce 
 

 Vzdělávací aktivity distančně dle dosavadního režimu.  

 Konzultace: 
o Individuální dle potřeby a domluvy s pracovníkem školy 
o Skupinové dle domluvy v max. počtu 6 žáků zaměřené na: 
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 znevýhodněné žáky. 

 přípravu žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám na SŠ. 

 

 
Organizace provozu školní družiny 

o Provozní doba bez omezení., ale pouze v režimu dodržení homogenity 
žákovských skupin (1. třída = 1 oddělení ŠD). 

o Z provozních důvodů budou otevřená 3 oddělení školní družiny - určení pro 
jednotlivé ročníky bude upřesněno. 

 
 

 

V Ostravě 8.4.2021          

           ředitel školy 


