
Výuka v lichém týdnu ( od 12.4.) 

Prezenčně se učí 1.r., 3.r. a třídy IV.A, V.B a V.C. 

Ostatní třídy se vzdělávají distančně. 

1.ročník – I.A, I.B 

Žáci budou po příchodu v pondělí a ve čtvrtek testováni (viz info „testování“). Testování 

prvňáčků bude probíhat v přízemí „staré“ budovy školy (na 2.st.). Vstupovat se bude ze 

dvora, vchodem vedle jídelny.  V hl. budově se nikdo nepřezouvá. Žáci jsou při testování 

rozděleni na dvě poloviny. Třídy budou označeny včetně seznamu test. žáků. Po testování 

přejdou všichni, jejichž test vyšel negativně, do své kmenové třídy v pavilonu. Vyučování 

probíhá, kromě prvního dne, kdy je s žáky jen tř. učitelka, podle rozvrhu.  

Příchod do školy, včetně PO a ČT, kdy se testuje, je v 7.15. Prosím, dodržujte tento čas. 

Vyučování končí v 11.20.  Oběd v 11.25. 

Ti, kteří čerpají školní oběd, jdou do jídelny s tř. učitelkou. Po obědě odcházejí nedružinoví 

žáci domů, družinové přebírá pí vychovatelka. 

 

3.ročník – III.A, III.B   

Žáci budou po příchodu v pondělí a ve čtvrtek testováni (viz info „testování“). Žáci jsou při 

testování rozděleni na dvě poloviny.  III. A se testuje  ve své třídě a ve třídě II. C, III. B se 

testuje ve své třídě a ve třídě II. A (1. patro pavilonu). Třídy budou označeny, pí učitelky si 

děti rozdělí podle seznamů. Po testování přejdou všichni, jejichž test vyšel negativně, do své 

kmenové třídy.  Vyučování probíhá, kromě  prvního dne, kdy je s žáky jen tř. učitelka, podle 

rozvrhu částečně upraveného. 

Příchod do školy, včetně PO a ČT, kdy se testuje, je v 7.30. Prosím, dodržujte tento čas. 

Vyučování končí v PO – ST ve 12.15 (oběd ve 12.20), ve ČT a v PÁ v 11.55 (oběd ve 12.00). 

Konce vyučování jsou upraveny z důvodu pravidelných, odstupňovaných nástupů na oběd.  

Oběd ve 

Ti, kteří čerpají školní oběd, jdou do jídelny s vyučujícím poslední hodiny. Po obědě odcházejí 

nedružinoví žáci domů, družinové přebírá pí vychovatelka. 

4. a 5. ročník– IV.A, V.B,V.C 

Žáci budou po příchodu v pondělí a ve čtvrtek testováni (viz info „testování“). Žáci jsou při 

testování rozděleni na dvě poloviny. IV. A  se testuje ve dvou třídách v 2.  patře, V. B ve dvou 

třídách  v 1. patře, V. C ve své třídě a v prostoru  velké chodby u šaten. Vše bude označeno, 

pí učitelky si děti rozdělí podle seznamů. Po testování přejdou všichni, jejichž test vyšel 

negativně, do své kmenové třídy.  Vyučování probíhá, kromě  prvního dne, kdy je s žáky jen 

tř. učitelka, podle rozvrhu částečně upraveného. 



 

IV.A  

Příchod do školy, včetně PO a ČT, kdy se testuje, je v 7.15. Prosím, dodržujte tento čas. 

Konec vyučování:    Nástup na oběd:  

PO 12.20    12.40 

ÚT 12.20    12.40 

ST 12.20    12.40 

ČT 12.45    13.00 

PÁ 12.20    12.40 

Konce vyučování jsou upraveny z důvodu pravidelných, odstupňovaných nástupů na oběd.  

V.B 

Příchod do školy, včetně PO a ČT, kdy se testuje, je v 7.15. Prosím, dodržujte tento čas. 

Konec vyučování:    Nástup na oběd:  

PO 12.20    12.40 

ÚT 12.45    13.00 

ST 12.45    13.00 

ČT 12.20    12.40 

PÁ 12.20    12.40 

Konce vyučování jsou upraveny z důvodu pravidelných, odstupňovaných nástupů na oběd.  

V.C 

Příchod do školy, včetně PO a ČT, kdy se testuje, je v 7.30. Prosím, dodržujte tento čas. 

Konec vyučování:    Nástup na oběd:  

PO 12.40    13.00 

ÚT 12.20    12.40 

ST 12.40    13.00 

ČT 12.45    13.00 

PÁ 11.20    11.45   

Konce vyučování jsou upraveny z důvodu pravidelných, odstupňovaných nástupů na oběd.  

Ti, kteří čerpají školní oběd, jdou do jídelny s vyučujícím poslední hodiny. 


