
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020 
 

 

Obecné informace 

‒ tyto pokyny vycházejí z nařízení MŠMT, zveřejněného zde 

‒ k prezenční výuce přípravné třídy, 1. a 2. ročníku se od 30. 11. 2020 přidávají i zbývající 

třídy 1. stupně (tedy 3., 4. a 5. ročník) a žáci 9. ročníku 

‒ kombinovanou prezenční a distanční výuku zahájí od 30. 11. 2020 žáci 6. – 8. ročníku 

‒ v rámci této kombinované výuky platí, že pro třídy, které nemají prezenční výuku, je 

distanční výuka povinná 

‒ pro prezenční výuku byla nařízením nastavena následující pravidla: 

o třídy musí fungovat jako homogenní skupiny, nelze je slučovat ani prolínat 

o příchod a odchod jednotlivých tříd bude organizován tak, aby se třídy nepotkávaly 

v šatnách 

o všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole 

(včetně školní družiny), výjimka platí jen za definovaných okolností pro učitele, kdy lze 

použít za dodržení stanovených podmínek ochranný štít 

o vstup třetích osob do školy je možný jen v důvodných případech a za takových 

režimových opatření, aby byl maximálně omezen kontakt takové osoby s pracovníky 

školy a žáky (v platnosti tak zůstává pokyn ředitele školy k omezení pohybu cizích osob 

v prostorách školy zveřejněný zde) 

o v rámci činností ve škole a všech vzdělávacích aktivit nadále trvá zákaz zpěvu 

a sportovních činností (včetně plavání) 

o jedním z významných režimových opatření je časté a především pravidelné větrání 

vnitřních prostor, žáci, pedagogové i ostatní pracovníci se tak, vzhledem k aktuálním 

klimatickým podmínkám, na toto musí vybavit dostatečným oblečením i do vnitřních 

prostor školy 

o rodiče a zákonní zástupci nadále garantují, že jejich dítě je zdravotně způsobilé 

k zařazení do prezenční výuky a dítě při vstupu do školy nevykazuje žádné příznaky 

akutního infekčního onemocnění (stále platí i směrnice k postupu při nebezpečí infekční 

nákazy zveřejněná zde) 

‒ provoz školní družiny je možný pouze za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy, 

pokud to není z personálních důvodů možné, lze v rámci ŠD sloučit žáky stejného ročníku 

‒ vzdělávací činnosti a aktivity lze realizovat i venku a mimo areál školy, rodiče a žáci by 

tak tuto možnost měli brát v úvahu při volbě svrchního oblečení a obutí 

 

Informace pro 1. stupeň 

− všechny třídy pracují ve svých třídách dle platného rozvrhu 

− dělení tříd na anglický jazyk bude probíhat rovněž dle platného rozvrhu 

− nástup žáků do školy bude probíhat podle následujícího harmonogramu: 

 

Budova U Floriánka:    Budova Masarykova: 

7.40 h. – 1.A     7.40 h. – přípravná třída 

7.45 h. – 1.B     7.45 h. – 4.A 

7.50 h. – 2.A     7.50 h. – 5.A 

7.55 h. – 2.B 

8.00 h. – 3.A 

 

− žáky bude v předepsaný čas před budovou školy vyzvedávat paní učitelka, nebo budou 

vpuštěni na pokyn zaměstnance školy, prosíme proto o přesnost a zároveň o příchod až 

https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2020/11/Informace-k-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-25.-a-30.-11..pdf
https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pokyn-k-omezen%C3%AD-pohybu-osob.pdf
https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-infekcni-nebezpeci.pdf


těsně před daným časem, aby před budovou školy nedocházelo ke kumulaci velkého počtu 

osob 

− výuka HV probíhá sice bez zpěvu, ale jinak dle plánu 

− výuka TV bude probíhat dle rozvrhu s alternativním obsahem (pohybové aktivity ve 

venkovním prostředí, teorie TV…) 

− pohyb žáků ve vnitřních prostorách školy bude vyučujícími v průběhu celého dne řízen tak, 

aby nedocházelo k potkávání a prolínání jednotlivých tříd 

− ukončení vyučování bude z důvodu rozfázování nástupu na oběd probíhat podle 

následujícího harmonogramu: 

 

Budova U Floriánka:     Budova Masarykova: 

11.15 h. – 1.A      11.20 h. – přípravná třída 

11.20 h. – 1.B      12.20 h. – 4.A 

11.25 h. – 2.A (po 5. hodině ve 12.15 h.)   12.25 h. – 5.A  

11.30 h. – 2.B (po 5. hodině ve 12.15 h.) 

12.20 h. – 3.A 

 

− do šaten odvádí žáky vyučující, která zajistí jejich plynulý odchod ze školy 

− doučování, pedagogické intervence a výuka předmětů speciálně pedagogické péče bude po 

domluvě s vyučující organizována tak, aby v nich nedocházelo k prolínání žáků z různých 

tříd 

 

 

Informace ke školní družině 

− vzhledem k podmínkám fungování školní družiny, které nastavilo MŠMT, dojde od 30. 11. 

2020 k omezení jejího provozu z důvodu zvýšení nároků na její personální zabezpečení, 

které nejsme v podmínkách naší školy schopni v takovém rozsahu zajistit 

− ranní družina bude ve dnech pondělí – pátek, vždy v čase 06.00 – 7.30 h. poskytována 

pouze zvlášť přihlášeným žákům 1. a 2. ročníku v budově školní družiny U Floriánka 

− v 07.30 h. si žáka v ranní družině vyzvedne paní třídní učitelka 

− odpolední družina bude poskytována podle následujícího schématu: 

 

Ročník Oddělení Vychovatelka Provozní doba Umístění 

Přípravná tř. 3. odd. paní Novotná 11.30-16.00 h. 
přípravná tř., budova 

Masarykova 

1. roč. 1. odd. paní Kneblová 11.30-16.00 h. 
1. odd. ŠD, budova 

U Floriánka 

2. roč. 2. odd. paní Zedníčková 11.30-16.00 h. 
2. odd. ŠD, budova 

U Floriánka 

3. roč. 4. odd. 
paní asistentka 12.30-15.00 h. 

třída 3.A, budova 

U Floriánka 4. roč. 5. odd. 

 

‒ pokud děti, které jsou přihlášeny do ŠD, do ní v daný den nepůjdou, nebo chtějí upravit 

způsob využívání, postupují standardním způsobem a svoji neúčast řádně omluví, 

požadované změny nahlásí 

 

 

 

 



Informace pro 2. stupeň 

− všechny třídy pracují ve svých třídách dle platného rozvrhu 

− 9. ročník nastupuje k plné prezenční výuce, žáci 6. – 8. ročníku se budou ve dvou 

skupinách střídat v prezenční a distanční výuce v týdenním intervalu 

− skupiny pro střídání prezenční a distanční výuky byly nastaveny následujícím způsobem: 

 

Sudý kalendářní týden 

o 7.A, 8.A – prezenční výuka 

o 6.A, 6.B, 7.B – distanční výuka 

 

Lichý kalendářní týden 

o 6.A, 6.B, 7.B – prezenční výuka 

o 7.A, 8.A – distanční výuka 

 

‒ dne 4. 1. 2021 začínáme lichým kalendářním týdnem 

− zahájení vyučování při prezenční výuce bude probíhat podle následujícího 

harmonogramu: 

 

Sudý kalendářní týden    Lichý kalendářní týden 

7.40 h. – 8. A (po přípravné třídě)   7.40 h. – 6. A, po ní 6. B 

7.45 h. – 9. A (po 4. A)    7.45 h. – 9. A (po 4. A) 

7.50 h. – 9. B (po 5. A)    7.50 h. – 9. B (po 5. A) 

7.55 h. – 7. A     7.55 h. – 7. B 

 

− žáky bude v předepsaný čas do budovy školy vpouštět pověřený zaměstnanec školy, žák 

má povinnost se co nejrychleji převléct a přezout a odebrat se do své třídy 

− prosíme o přesnost a zároveň o příchod až těsně před daným časem, aby před budovou 

školy nedocházelo ke kumulaci velkého počtu osob 

− možnost dřívějšího vstupu do školy bude dána výhradně žákům dojíždějícím, kteří se 

budou v určeném prostoru shromažďovat po skupinkách dle třídních kolektivů, přičemž 

jednotlivé skupinky musí zachovat vzájemnou vzdálenost min. 2 m 

− výuka HV bude probíhat bez zpěvu, ale jinak dle plánu 

− výuka TV bude probíhat dle rozvrhu s alternativním obsahem (pohybové aktivity ve 

venkovním prostředí, teorie TV…) 

− v průběhu dne se žáci budou zdržovat pouze ve své třídě, pro pobyt na společné chodbě je 

vymezeno pouze nejbližší okolí vstupních dveří třídy tak, aby nedošlo k promíchání se 

žáky jiné třídy 

− dělené hodiny, při kterých nedochází k prolínání se žáky z jiných tříd, proběhnou 

standardně dle rozvrhu 

− během přesunu na výuku do jiné třídy se žáci nesmí ve společných prostorách nikde 

zdržovat, plynule a přímo přecházejí z jedné třídy do druhé a po vyučování následně zpět 

− dělené hodiny, při kterých za normální situace dochází k prolínání se žáky z jiných tříd, 

budou muset být řešeny specifickými režimovými opatřeními, tam, kde nelze specifické 

režimové opatření nastavit, bude prezenční výuka zrušena  

− rodiče a zákonní zástupci nechť prosím věnují zvýšenou pozornost oznámením 

v žákovských knížkách 

− podoba specifických režimových opatření u dotčených předmětů bude žákům vždy 

vysvětlena s dostatečným předstihem 

 



− ukončení vyučování bude, z důvodu rozfázování nástupu na oběd tak, aby se nemíchaly 

jednotlivé třídy, probíhat podle následujícího harmonogramu: 

  

Sudý kalendářní týden  Lichý kalendářní týden 

13.05 h. – 8.A   13.00 h. – 6.A (úterý 12.10 h., čtvrtek 11.30 h.) 

13.10 h. – 9.A   13.05 h. – 6.B (úterý 12.15 h., čtvrtek 11.35 h.) 

13.15 h. – 9.B   13.10 h. – 9.A 

13.20 h. – 7.A   13.15 h. – 9.B 

     13.20 h. – 7.B 

 

− po skončení vyučování žáky do šatny odvádí vyučující a zajistí jejich plynulý odchod ze 

školy 

− žáci dané třídy, odcházející na oběd, mají povinnost dojít si bezodkladně do jídelny oběd 

odebrat, aby se při výdeji nemíchali s jinými třídami 

− na obědě žák sedí pouze se spolužáky ze své třídy 

− na odpolední vyučování budou žáci čekat před školou, až si je v daném čase vyzvedne 

příslušný vyučující: 

 

o pondělí – 6.A nebo 6.B (PČ) ve 14.00 h. 

o úterý – 8.A (TV) ve 13.55 h., 7.A (PC, EKO) ve 14.00 h., 9.A (PpCh) ve 14.05 h.  

− 7.B (EKO) ve 14.00 h. 

o středa – 9. A (TV) ve 14.00 h., 9. B (TV) ve 14.05 h. 

 

− po skončení odpoledního vyučování odvádí do šatny žáky vyučující a zajistí jejich plynulý 

odchod ze školy tak, aby se třídy nemíchaly 

− doučování, pedagogické intervence a výuka předmětů speciálně pedagogické péče budou 

po dohodě s vyučující organizovány tak, aby se v nich nepotkávali žáci z různých tříd 

(v době, kdy jsou žáci na distanční výuce, může být nadále organizováno distanční 

formou) 

 

 

 

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

          ředitel školy 


