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Rozvrhy vyučování od 4. ledna 2021
Vážení rodiče, jak jsme slíbili, předkládáme Vám informace k režimům vyučování
od 4. ledna 2021.
Půjde o rozvržení podobající se situaci z 18. 11. 2020. Jsou zde samozřejmě i aktuální specifika,
kterým je třeba věnovat pozornost.

A) PREZENČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY 1. a 2. ROČNÍKU
OBECNÉ INFORMACE
1. Je vytvořen systém stálých kolektivů pro školu i školní družinu (např. 1.B třída/1.B oddělení
ŠD).
2. Platí povinnost mít v budově nasazenou roušku po celou dobu pobytu s výjimkou doby
konzumace stravy (doporučujeme žákům mít i roušku náhradní). Pouhým štítem nelze roušku
nahradit.
3. Pro prezenční výuku dále platí stejná hygienická pravidla jako v měsících listopad a prosinec
2020.
4. Trvá zákaz vstupu rodičů do budovy (s výjimkou vyzvedávání ze ŠD – vestibul/ budka).
RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA: příchod žáků od 6:30 hod. do 7:30 hod.
Žák vstupuje do školy samostatně. Odloží si v šatně a poté odchází do své kmenové třídy v 1. patře.
Službu mají vychovatelky ŠD.
VSTUP DO BUDOVY PŘED VYUČOVÁNÍM:
1. TŘÍDY/Žáci vyčkají před budovou na příchod paní učitelky třídní takto:
třída
Místo před budovou
Čas srazu
1. A
Vpravo u pravého schodiště
7: 30 hod.
1. B
Mezi pravým a levým schodištěm
7: 40 hod.
1. C
Vlevo u levého schodiště
7: 50 hod.
Třídní učitelka odvede žáky do budovy hromadně. Prosím dodržte čas srazu. Na opozdilé čekat nelze.
Třídní učitelka je povinna dodržet časový režim. Prosím neobracejte se na ni v této době s žádnými
žádostmi a podněty. V 8:00 se škola uzavírá.
2. TŘÍDY/Žáci vyčkají před budovou na příchod paní učitelky třídní takto:
třída
Místo srazu před budovou
Čas srazu
2. A

Vlevo pod bočním schodištěm

8: 00 hod.

2. B
Na rampě před bočním vchodem
7: 40 hod.
Třídní učitelka odvede žáky do budovy hromadně. Prosím dodržte čas srazu. Na opozdilé čekat nelze.
Třídní učitelka je povinna dodržet časový režim. Prosím neobracejte se na ni v této době s žádnými
žádostmi a podněty.
Po 8:00 se boční vchod uzavírá.
ŠKOLNÍ VÝUKA se řídí platným rozvrhem vyučování.
• Nejsou realizovány sportovní činnosti. Nezpívá se. Část výuky může probíhat mimo budovu (např.
školní zahrada, vycházka do blízkého okolí školy).
OBĚD
Oběd odeberou přihlášení žáci v rámci třídního kolektivu. „Nedružinoví“ žáci po obědě přecházejí do
šatny a po té opustí školu.
• Nastává situace, že po skončení vyučovaní (4. vyuč. hodina) budou žáci ve třídě čekat na čas
nástupu na oběd.
• Nastává situace, že bude krácena 5. (závěrečná) vyučovací hodina (max. o 15 min).
• Žáky odvádí na oběd v době vyučování paní učitelka (v jídelně přebírá žáky p. vychovatelka - po
skončení vyučování),
• V době pobytu v ŠD odvádí žáky do ŠJ paní vychovatelka. Rozpis časů oběda:
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Ukončení pobytu ve ŠJ lze očekávat za cca 20 min.
ODPOLEDNÍ ŠD - do 17:30. hod.
• Nelze vyzvedávat žáky v době oběda a mezi 14:00 – 15:00 hod.
• Pobyt mimo budovu školy (14:00 – 15:00 hod.).
• Vyzvedávání žáků z vestibulu – využívá se telefonní budka (budku a její vnitřní části denně
opakovaně desinfikujeme).
• Kontaktní telefony na paní vychovatelky do učeben – jsou umístěny u budky.

B) DISTANČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY 3. – 9. ROČNÍKU
OBECNÉ INFORMACE
1. ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ: I) profilující předměty ČJ, Mat, Aj// II) naukové předměty, //III)
výchovné předměty, volitelné předměty, IT.
2. Synchronní distanční výuka (videokonference) bude vedena pro profilující předměty na 1.
stupni….
3. ….. a pro profilující a naukové předměty na 2. stupni.
4. Předměty v kategorii II ) (1. stupeň) a III) mají výuku v režimu výuka off-line (např. předání
učiva a doporučení k samostudiu, předávání komentovaných úkolů, videonahrávek apod.)
5. Je vytvořen rozvrh hodin, kdy probíhá distanční vyučování.

6.

V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TU budou žáky o detailech připojení a o upřesnění rozvrhů informovat v pondělí 4. 1. 2021 v
11:00 hod.
rozvrhu tříd bude vyznačeno, které hodiny jsou
vedeny
přímo synchronní
online výukou/videokonference.
Rozsah rozvrhu bude denně v intervalu: 8:00 - 13:30 hod. (většinou 3 vyučovací hodiny).
TU vám rozvrh třídy předá.
Učitel žáky k online synchronní výuce pozve nejpozději jeden den předem.
Účast na online hodinách je pro žáka povinná.
Žáci při výuce aktivně spolupracují s učitelem.
Žáci plní pokyny učitele, vypracovávají a odevzdávají zadané práce dle pokynů učitele.
Neúčast (nepřipojení, pravidelné odpojování se z výuky) se žákovi se eviduje v třídní knize.
Neúčast musí rodič omluvit třídnímu učiteli. Prosíme, omlouvejte bezodkladně, nejpozději do tří
dnů.
Omlouvejte nejlépe elektronickou informací třídnímu učiteli. Formálně pak do ŽK/omluvného
listu.

OBĚDY
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) strávníkům,
kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Oběd bude vydáván strávníkům do menu boxů.
Konzumace v jídelně, resp. ve škole není možná.
Během vyzvedávání obědů, prosíme, dodržujte všechna hygienická opatření.
• Čas výdeje: 11:00 – 12:00 hod.
Snažíme se sladit čas distančního vyučování tak, aby nezasahovalo do času výdeje oběda.
Omlouváme se předem za situace, kdy koordinace možná nebude.
• Místo výdeje: Výdejní místo obědů označeno. Zadní vchod do školní jídelny. Na cestě podél
bočního traktu směrem k ŠJ dbejte zvýšené opatrnosti (nelze vyloučit pohyb vozidel).

C) KONZULTACE PRO ŽÁKY 3. – 9. ROČNÍKU
1. Žákům 3. - 9. tříd mohou příslušní učitelé poskytovat individuální prezenční konzultace.
2. Konzultace je určena pro jednotlivé žáky (nikoli pro rodiče). Rodič (zejména u mladšího žáka)
se ale může konzultace zúčastnit.
3. Pro konzultace bude vyhrazen čas v odpoledních hodinách - cca 2 hodiny denně (bude
upřesněno po 4. 1. 2021).
4. Na konzultaci se bude nutno předem přihlásit a vytvořit rezervaci (rezervační systém
zveřejníme po 4. 1.).

D) HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ
Očekáváme pokyn ministra školství k pololetnímu hodnocení žáků. Nyní lze opakovat, že u
některých žáků nebudou mít učitelé dostatek podkladů k provedení pololetního hodnocení.
Očekáváme od žáků 3. – 9. tříd projevy aktivity a snahy i v závěrečném lednovém („distančním“)
období. Výzva se zvlášť naléhavě týká žáků 9. ročníku a těch, kteří budou potřebovat pololetní hodnotící
výstup k podání přihlášky na střední školu.

Je v zájmu školy vystavit pololetní vysvědčení (bude se jednat o tzv. výpis) co největšímu počtu
žáků.
V případě potřeby se na nás prosím s důvěrou obraťte.
Tel: 274021923/21, 27,
e-mail: skola@zsgutova.cz

Vážení rodiče,
děkuji Vám za budoucí podporu a součinnost. Věřím, že osvědčenou spoluprací i toto období
překonáme zdárně.
S úctou
Mgr. Bc. Jiří
Voneš
ředitel školy

