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                            PROVOZ ŠKOLY OD 18. LISTOPADU 2020 

Vážení rodiče, 

dle nového nařízení MŠMT a vlády bude od 18. listopadu probíhat provoz základní  

a mateřské školy následovně: 

 Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy a žáků 

3. ročníku, jelikož jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy 

společně se žáky 1. ročníku. Pro tyto žáky bude probíhat výuka od 18. 11. 

prezenčně. Prezenční výuka se bude konat v oddělených třídách (v jedné 

třídě budou žáci 1. a 3. ročníku a ve druhé třídě žáci 2. ročníku).  Žáci a 

zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu 

ve škole. Rozvrh hodin se může změnit dle potřeby. Je stále zakázán zpěv 

a sportovní činnosti při vzdělávání. 

 

 Pro žáky 4. a 5. ročníku platí i nadále výuka distanční, podle nyní 

upraveného rozvrhu.  Pro žáky jsou umožněny prezenční individuální 

konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).  

            U těchto konzultací může být přítomen zákonný zástupce žáka.  

 

 Školní družina bude probíhat ve dvou odděleních. A to zvlášť pro žáky  

1. a 3. ročníku a zvlášť pro žáky 2. ročníku. Při pobytu v ranní družině budou 

žáci také rozděleni podle tříd. I v tuto dobu budou muset mít všichni 

povinně roušku! 

 

 Provoz mateřských škol se nemění. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají 

povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby tuto povinnost však 

mají. 

 

 Školní stravování 

 

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci z prezenční 

výuky a zaměstnanci přítomni na pracovišti. Ostatním žákům  

a zaměstnancům školy je umožněno odebrat stravu výdejním okénkem. 

 

Při školním stravování je nezbytné dodržovat: 

mailto:mszs@skolarymice.cz


  rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly 

  počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby  

  v jídelně nemůže být současně víc osob, než je míst k sezení 

 

 

Doba stravování jednotlivých tříd: 

 Mateřská škola 11:15 – 11:45 hod. 

 1. a 3. ročník      11:50 – 12:15 hod. 

 2. ročník             12:20 – 12:40 hod. 

 Výdejní okénko pro žáky 4. a 5. ročníku 12:45 – 13:15 hod. - prosíme přineste 

si vždy 2 ks podepsaných jídlonosičů na výměnu. 

 

Hygienická opatření: 

 

 Pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek 

a jednou během každé vyučovací hodiny. 

 Dezinfekce při příchodů žáků do školy.  

- Příchod žáků 1. a 3. ročníku v době od 6.45 – 7:25 hod.  

- Příchod žáků 2. ročníku od 7:30 hod. 

 Pravidelné mytí rukou. 

 Pravidlo 3R (ruce, rouška, rozestupy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozvrh distanční výuky 4. a 5. ročník 

 4. ročník 5. ročník 

PO 9:00 9:30 hod. 
ČJ+M  
videohovor 
10:30 – 11:00 hod. 
VL, PŘ 
videohovor 

9:45 – 10:15 hod. 
ČJ+M 
videohovor 
11:15 – 11:45 hod. 
VL + PŘ 
videohovor 

ÚT 9:00 – 9:45 hod. 
AJ 
videohovor 
11:00 – 12:00 hod. 
ČJ/M 
videohovor 

8:00 – 8:45 hod. 
AJ 
videohovor 
10:00 – 11:00 hod. 
ČJ/M 
videohovor 

ST 9:00 – 9:30 hod. 
ČJ+M 
videohovor 
10:30 – 11:00 hod. 
VL+PŘ 
videohovor 

9:45 -10:15 hod. 
ČJ+M 
videohovor 
11:15 – 11:45 hod. 
VL+PŘ 
videohovor 

ČT  8:00 – 8:45 hod. 
AJ 
videohovor 
9:30 – 10:30 hod. 
ČJ/M 
videohovor 

9:00 – 9:45 hod. 
AJ 
videohovor 
11:00 – 12:00 hod. 
ČJ/M 
videohovor 

PÁ 9:00 – 9:30hod. 
ČJ+M  
videohovor 
10:30 – 11:00 hod. 
VL+PŘ 
videohovor 
 

9:45 – 10:15 hod. 
ČJ+M 
Videohovor 
11:15 – 11:45 hod. 
VL+PŘ 
videohovor 

 

 

V Rymicích dne 12. 11. 2020                                                    Mgr. Lenka Veselá 
                                                                                                            ředitelka školy 
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