
Mimořádné opatření ředitelky č. 9 čj. ZSVH_451/2020   – Organizace 

výuky od 12.10. 2020 
 

Východisko: 

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, 

že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 

10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy 

nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o 

střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, 

se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

V naší škole bude organizace střídavé výuky tato: 

1. Pro mateřské školy se režim nemění. 

2. Výuka na 1. stupni – režimová opatření se nemění, je zakázán zpěv. Omezujeme výuku 

plavání. 

3. Školní družina – opatření se nemění, platí zákaz zpěvu, doporučujeme nespojování oddělení. 

4. Školní jídelna – hygienická opatření se řídí usnesením vlády č.2 a 3 pro provozovny 

stravovacích služeb: rozestupy 1,5 m mezi stoly, maximální počet osob u stolu 4, nesmí být 

v jídelně více osob než míst k sezení. Výdej jídel pro žáky na distanční formě bude zajištěn 

mezi 14:00 a 14:15, kdy mohou žáci obědy čerpat, popřípadě si je mohou odnést domů. 

5. Volnočasové aktivity (kroužky) se v prezenční formě ruší. Je možná po dohodě s vedením 

školy online forma. 

V týdnu od 26.10. do 30.10. jsou vyhlášeny ministerstvem podzimní prázdniny. 

Výuka na 2. stupni ZŠ 

1. V týdnu od 12. – 16. 10. 2020 bude distanční výuka, tj. bez přítomnosti žáků, ve 4 třídy 2. 

stupně, a to 8.A., 8.B., 9.A. a 9. B. 

2. V týdnu od 19.- 23. 10. 2020 bude distanční výuka, tj. bez přítomnosti žáků, ve 4 třídy 2. 

stupně, a to 6.A., 6. B, 7.A, 7. B. 

3. Třídy, které nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají v distanční formě. 

4. Pro distanční výuku platí dodatek Školního řádu s účinností od 12.10.2020. 

5. Výuka on line – synchronní, tj. formou videokonferencí = schůzek, bude probíhat v prostředí 

Teams dle pevně stanoveného rozvrhu, který bude rozeslán žákům a rodičům přes Komens a 

bude zveřejněn na webových stránkách školy. Hodiny jsou zkrácené na 30 minut a zbývajících 

15 minut je určeno ke konzultacím a dotazům žáků.   

6. Výuka on line – asynchronní – zadávání samostatné práce: zadání je vždy na celý týden. 

Zadání bude zveřejněno nejpozději v pondělí a žáci odevzdávají nejpozději následující 

pondělí.  

7. Výuka off - line  - bez možnosti napojení na internet bude povolena v odůvodněných 

případech. Práci zadává učitel předmětu přímo žákovi, nebo si žák vyzvedne zadání v pátek 

při odchodu ze školy ve sborovně. Práci odevzdává učiteli při prezenční výuce. 

8. Žáci jsou povinni si na distanční výuku odnášet ze školy všechny učební materiály, tj. 

učebnice, pracovní sešity, portfolia, sešity atd. 

 



Další opatření: 

• v prezenční formě se ruší výuka volitelného předmětu ve čtvrtek odpoledne, kde skupiny 

tvoří žáci z více ročníků, 

• zatím zachováváme rozdělení do skupin u výuky jazyků,  cvičení z Ma, Čj a svět práce  a  TV 

v rámci jednoho ročníku, 

• omezujeme pohyb žáků po budově školy o přestávkách, žáci setrvávají ve svých kmenových 

třídách, s výjimkou zajištění svých hygienických potřeb, 

• doporučujeme omezení výuky v odborných učebnách, žáci vyčkávají na pokyn vyučujícího ve 

své třídě, zda se do odborné učebny přemísťují, 

• režim klidové místnosti se o přestávkách omezuje jen na určené žáky, ostatním žákům 

nebude umožněn vstup, 

• veškeré volnočasové kroužky se ruší v prezenční formě, o možnosti online budou informovat 

jednotliví lektoři kroužku, 

• doučování žáků bude probíhat nadále, u žáků, kteří jsou na distanční výuce online formou. 

 

 

Ve velkých Hamrech 9. 10. 2020 

 

Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy 

 

 


