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POKYN ŘEDITELE K NÁVRATU DO ŠKOL OD 30. 11. 2020 

 

Pokyn vychází z materiálu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 20. 

11. 2020. 

 

1) Vstup do školy  

o vchod 1. stupeň 

 1. třídy - 7:30 

 2. třídy – 7:35 

 3. třídy – 7:40 

 4. třídy – 7:45 

 

o hlavní vchod  

 5. třídy 7.30 – ( atriem do spojovací chodby, kde mají své skříňky) 

 6. třídy 7:35 

 7. tříd + 8. třídy 7:40 

 9. třídy 7:45 

 

o Prosíme o maximální možné dodržování časů, abychom minimalizovali fronty 

před školou a v šatnách. 

 

2) Přestávky 

o dle zvonění, děti musí být ve třídách 

o na WC jednotlivě, mohou si dojít i při výuce 

 

3) Jazyky 

o nelze míchat žáky z různých tříd – náhradní provoz ve více učebnách 

 

4) Tělesná výchova 

o tělocvičny uzavřeny, nesmí se sportovat 

o procházky venku (nemíchat třídy) 

 

5) Hudební výchova - zpěv zakázán 

 

6) Bezpečnost 

o bude se hodně větrat, jednou za 30 minut budou na chvíli otevřena velká okna 

o po celou dobu ve škole (kromě doby konzumace jídla) je povinnost nosit 

roušku 

o připravte dětem minimálně 2ks roušek na den 
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7) Rotační výuka 6. – 8. tříd 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Školní družina 

o ranní družina – od 7 hodin, vstup vchodem 1. stupně (přes zahradu) 

 žáci budou na výuku čekat ve svých třídách 

o odpolední družina je pouze pro žáky 1. – 3. tříd do 16:30 hodin v homogenních 

skupinách daných třídou 

 

9) Jídelna: 

o omezení počtu žáků v jídelně, kde nesmí být žádné fronty 

o vytvořen nový rozvrh příchodu do jídelny, může se stát, že oběd bude trvat 

déle 

o některé třídy půjdou naopak na oběd dříve, než mají oficiální konec výuky, 

informace obdržíte od svého třídního učitele. 

o pro žáky na distanční výuce je možné vyzvednout oběd přes výdejní okénko         

od 13 – 13:15 vchodem od mateřské školy 

o žáci na distanční výuce si sami odhlašují a přihlašují obědy. 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 24. 11. 2020     Mgr. Martin Mikuš 

      ředitel školy 

týden prezenčně ve škole     distančně doma 

30.11. - 4.12. 6. B, 6. C, 8. A, 8. B 6. A, 7. A, 7. B, 7. C 

7.12. - 11.12. 6. A, 7. A, 7. B, 7. C 6. B, 6. C, 8. A, 8. B 

14.12. - 18.12. 6. B, 6. C, 8. A, 8. B 6. A, 7. A, 7. B, 7. C 


