
Informace k cyklické výuce 1.–3. ročníku DeS 

a prezenční výuce 4. ročníku DeS 

Rozdělení cyklu 

- týden od 7. 12. – třídy řady A (1.A, 2.A, 3.A) 

- týden od 14. 12. – třídy řady B (1.B, 2.B, 3.B) 

Obecné informace 

Smyslem a cílem opatření je v maximální možné míře uchovat homogenitu skupin a omezit 

kontakty mezi žáky z různých skupin. 

- Nadále platí povinnost mít po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty např. 

rouškou. 

- Po každém příchodu do nové učebny si žáci dezinfikují/důkladně myjí mýdlem a teplou 

vodou ruce a mají možnost vydezinfikovat si své pracoviště. Dezinfekce a jednorázové 

papírové utěrky jsou k dispozici v každé učebně. 

- S výjimkou nezbytného přesunu do nové učebny je v průběhu přestávek zakázán pohyb 

žáků po chodbách. 

- Přesun do nové učebny probíhá ihned po ukončení výuky v předcházející učebně – na 

počátku přestávky. 

- Je zakázáno sedět na lavičkách na chodbách. 

- Občerstvovací automaty ve druhém patře jsou v době před vyučováním nepřístupné. 

Upozorňujeme, že ve škole bude vinou nezbytného častého větrání chladno! 

Informace k výuce 

Výuka probíhá dle suplovacích rozvrhů, které jsou platné včetně umístění skupiny do učebny. 

Semináře 4. ročníku probíhají stejně jako v týdnu od 30. 11. 2020 (skupiny jsou dělené podle 

tříd, z pohledu žáka jsou jednohodinové), ALE v učebnách určených suplovacím rozvrhem 

(v původních běžných učebnách dle standardního rozvrhu). Volná učebna je určena poznámkou 

v suplovacím rozvrhu pro každou třídu zvlášť (pro případ „okna“ např. v PO v 5., 6. VH). 

Příchod do školy 

Příchod do školy je fázován, aby nedocházelo ke zbytečné kumulaci žáků z různých tříd 

u šatních skříněk. Po příchodu do budovy, dezinfekci rukou se žák bez odkladu odebere ke své 

skříňce, kde se přezuje/převlékne a ihned odchází do učebny, kde začíná výuku. 

- týden od 7. 12. 2020 

o dříve (cca v 7:15) přicházejí: 4.A, 3.A 

o později (cca v 7:35) přicházejí: 4.C, 1.A 

o průběžně přicházejí: 4.B, 2.A 

- týden od 14. 12. 2020 

o dříve (cca v 7:15) přicházejí: 4.A, 3.B 

o později (cca v 7:35) přicházejí: 4.C, 1.B 

o průběžně přicházejí: 4.B, 2.B 

Hygienické přerušení vyučovací hodiny 

S výjimkou 3.VH bude každá vyučovací hodina přerušena za účelem důkladného vyvětrání 

učebny a návštěvy toalety. Toto přerušení proběhne v 1., 2., a 3. ročníku v čase 25–35 minut 

od počátku každé hodiny. Ve 4. ročníku proběhne v čase 10–20 minut od počátku každé hodiny. 

Ve 3.VH nebude žákům umožněno opustit v době hygienického přerušení učebnu. 



Velká přestávka 

Pro 1., 2., 3. ročník probíhá velká přestávka v běžném čase po 2. VH, tj. od 9:20 do 9:40 hodin. 

Pro 4. ročník probíhá velká přestávka po 3.VH, tj. po 2.VH následuje krátká pětiminutová 

přestávka, 3.VH začíná v 9:25 a trvá do 10:10. Následuje velká přestávka od 10:10 do 10:30. 

Následující 4.VH začíná pro všechny společně v 10:30 hod. Pozor, zvoní jako obvykle! 

Obědy ve školní jídelně 

Každá třída je do školní jídelny odvedena vyučujícím ve stanovený čas, a to po zadním schodišti 

školy. Vyučující zároveň nad třídou vykonává ve školní jídelně dohled. Po obědě se žáci vracejí 

samostatně po hlavním schodišti do učebny, zvlášť určené v rozvrhu (většinou jde o učebnu, 

kde bude probíhat výuka následující hodinu). Žáci, kteří se nestravují, se do určené učebny 

přesouvají rovnou. Tuto učebnu zbytečně neopouštějí. 

Pro stravování žáků 4. ročníku platí stejná pravidla jako v týdnu od 30. 11. 2020: stravují se 

cyklicky, nejprve 4.C, pak 4.B, následně 4.A. 

Žáci 3. ročníku odcházejí do školní jídelny za doprovodu vyučujícího ihned po ukončení 4.VH 

(v 11:15). Žáci 2. ročníku odcházejí do školní jídelny v 11:30 (po ukončení 4.VH vyčkají 

v určené učebně – i za cenu přesunu!, kde je vyzvedne určený vyučující a doprovodí je do školní 

jídelny). Žáci 1. ročníku odcházejí do školní jídelny v 11:45 (po ukončení 4.VH vyčkají 

v určené učebně – i za cenu přesunu!, kde je vyzvedne určený vyučující a doprovodí je do školní 

jídelny). Školní jídelnu musejí opustit nejpozději do 12:00 hodin. 

Sledujte pečlivě suplovací rozvrhy a poznámky k nim! 

Odchod ze školy 

- po ukončení vyučování žáci odcházejí ze školy volně; 

- při pohybu v okolí šatních skříněk žáci dbají bezpečnostních opatření, snaží se 

minimalizovat kontakt s žáky jiných tříd (vzhledem k tomu, že výuka je ve většině 

případů ukončena semináři, které pro žák z různých tříd končí v různou dobu, ke 

kontaktům může docházet pouze výjimečně). 


