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Provoz školy od 18.11.2020 
 
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 
v návaznosti na informace vydané MŠMT se od 18.11.2020 mění organizace výuky 
následovně: 

● žáci 1. a 2. tříd přechází z výuky distanční na výuku prezenční 
● žáci 3. - 9. tříd pokračují v povinné distanční výuce 

 
 

Žáci 1. a 2. tříd 
 

● výuka se vrací ke standardnímu rozvrhu, bude zpřístupněn na EduPage 
● organizace hodin Hv a Tv je plně v kompetenci třídního učitele s povinností dodržet 

pokyn MŠMT (zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání) 
● žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (výuka + pobyt v ŠD) 

○ žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami 
(minimální počet na den - 2 roušky) 

 
Příchod do školy 

● od středy 18.11.2020 až do odvolání bude sraz žáků před školou organizován takto: 
 

Třída Čas Místo srazu 

1.A 7:45 Hlavní vchod školy (2. stupeň) 

1.B 7:45 Vchod ŠD z ul. Alej 17. listopadu 

2.A 7:45 Hlavní vchod školy (1. stupeň) 

2.B 7:45 Vchod jídelny z ul. Masarykova 

2.C 7:45 Vchod ŠD - přístavba 

 
 
Žáky si na místě srazu převezme třídní učitelka a převede do třídy. Žáci, kteří navštěvují ranní 
ŠD, přejdou z družiny do třídy s vychovatelkou. 
 
 
Stravování 

● školní stravování ve školní jídelně bude v provozu 
● žáci 1. a 2. tříd přihlášeni ke stravování mají od 18.11.2020 oběd zajištěn 

 

http://www.zskjerabka-rce.cz/


 
Školní družina 

● pro žáky 1. a 2. tříd bude ŠD od 18.11.2020 k dispozici v ranních hodinách               
(6:00 - 8:00) a po výuce (do 16:30 hod.) 

● homogenní skupiny žáků z výuky budou přecházet do ŠD 
 
 

Třída Vychovatelka Místo 

1.A R. Kulasová třída v přístavbě 

1.B J. Pémová třída v hlavní budově 

2.A R. Smetanová třída v přístavbě 

2.B A. Kerdová třída v hlavní budově 

2.C G. Hubená třída v přístavbě 

 
 
Věříme, že vše společně zvládneme. 
 
Vedení školy 
 


