
Organizace provozu školy od 4. 1. 2021 
Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a žákyně, 

Vláda ČR na svém jednání 23. 12. 2020 rozhodla o přechodu do 5. stupně rizika v rámci systému PES. 

Je tak povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. – 2. ročníků. Žáci 3. – 9. ročníků se budou 

vzdělávat distančním způsobem. Opatření platí minimálně do 10. 1. 2021. Proto je provoz školy od     

4. 1. 2021 upraven následujícím způsobem: 

Žáci v prezenční výuce se vzdělávají dle běžného rozvrhu 

Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují nastavená zpřísněná hygienická opatření: 

pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu – venku NE při odstupu 2 m, hodiny 

Hv bez zpěvu a TV bez větší zátěže – nahrazeno procházkami, drobnými hrami, atd.). 

Žáci, kteří vzdělávají distančně, se i nadále řídí platným rozvrhem online výuky (posílám v příloze).  

POZOR ZMĚNA: rozvrh online hodin pro žáky 6. – 9. ročníků je nově uveřejněn také v systému 

Bakaláři (v příloze posílám na ukázku printscreen) a pro jistotu i na webu školy. V rozvrhu jsou 

stanoveny a přesně označeny vyučovací hodiny: 

DisV (D) označené zkratkou DisV (D) určují vyučovací hodiny, které se uskuteční živým vstupem 

pedagoga (online vyučovací hodiny v MS Teams). 

SamS (S) označené zkratkou SamS (S) určují vyučovací hodiny, na které je žákům zadána samostatná 

práce (informace o této práci je v modulu Bakaláři Domácí úkoly, samotné zadání v MS Teams). 

Hodiny, které nejsou označeny žádným příznakem, se týkají předmětů výchovně zaměřených (tj. výchov, 

pracovních činností) a jejich výuka je řešena dlouhodobými projektovými úkoly s výrazným motivačním 

charakterem. 

Začátek a konec hodin bude dle běžného rozvrhu. 

Žáci 3. – 5. ročníků mají rozvrh na webu školy a vždy v pátek zašleme rodičům prostřednictvím zprávy 

v Bakaláři.  

Stravování 

Všem žákům jsou dnem jejich nástupu k prezenční výuce obědy automaticky přihlášeny. Pro 

objednávání a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. 

Žákům, kteří se v rámci rotačního režimu vzdělávají distančně, bude, z důvodů aktuálních hygienických 

nařízení, oběd  vydán pouze do jídlonosičů v určených časech. Při případném čekání na výdej oběda je 

nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst. Tito žáci mají obědy 

automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je 

potřeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz. 

Pravidla ŠJ: 

1,5 m rozestup mezi stoly, povinnost nosit roušku v prostorách ŠJ, s výjimkou doby konzumace jídla. 

U jednoho stolu maximálně 4 osoby. 

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. - 2. ročník) a 

zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. 



Žáci v distanční výuce a cizí strávníci mohou odebrat stravu do jídlonosičů v určených časech. 

Výdej stravy 

11.25 – 11.40 – cizí strávníci do jídlonosičů 

11. 45 – 13.00 – žáci 1. -2. ročníků a zaměstnanci školy na talíře 

13. 00  - 14.00 – do jídlonosičů žáci 3. – 9. ročníků 

 

Školní družina 

Bude v provozu od 6.30 – 16.30 hodin – skupiny se nesmějí slučovat a prolínat. 

1. A -  vychovatelka R. Papíková  1. B – vychovatelka M. Šplíchalová 

2. A – vychovatelka H. Málková  2. B – vychovatelka J. Valešová 

Třídy 3. A, B postupně přejdou na distanční výuku prostřednictvím aplikace MS Teams. Postupujte 

dle informací a pokynů TU. 

Na základě dotazníkového šetření jsme rozšířili online výuku ve 3. -5. ročníků. Žáci 6. – 9. ročníků mají 

také třídnické hodiny dle pokynů třídních učitelů 1x týdně.  

V případě dotazů, nápadů nebo připomínek mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím Bakalářů nebo 

na e-mail: castulik.radek@zslada.cz. 

Děkuji za to, jak nám pomáháte zvládat distanční výuku, a přeji vám radostný nový rok. 

 

 

V České Lípě dne 30. 12. 2020     PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 

 

 


