
ORGANIZACE VÝUKY ZŠ UNHOŠŤ OD 30.11.2020 

1.6.– 9.třídy (9.A, 9.B, 6.C, 6.A, 6.B, 7.B, 7.D) se učí prezenčně (ve škole) podle 

rozvrhu, vyjma sborového zpěvu (hudební výchova bude probíhat) a cvičení 

v hale (tělesná výchova bude probíhat). 

Třídy – distanční výuka: 7.A, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C (nástup do školy 7.12.) 

 

2. Nástup do školy, tak, aby se třídy nepotkávaly:  

Před začátkem vyučování se žáci shromáždí před školou na označeném místě -  

u hlavního vchodu. Dodržujte časy nástupu do školy (jinak intervaly 

prodloužíme). 

9.B nástup do školy v 7.30hod. 

9.A nástup do školy v 7.35hod. 

6.A nástup do školy v 7.40hod. 

6.B nástup do školy v 7.45hod.  

6.C nástup do školy v 7.50hod. 

7.B nástup do školy v 7.55hod. 

7.D nástup do školy v 8.00hod. 

Do budovy vstupují pouze žáci s pedagogickým dohledem (ne doprovod). 

Žáci i pedagogičtí pracovníci mají po celou dobu výuky nasazenou roušku. 

Žádáme rodiče, aby žákům připravili igelitový sáček (na roušky) a náhradní 

roušku.  

3. Při podezření na příznaky infekce nesmí žák vstoupit do školy, pokud se 

podezření objeví ve škole, je žák přesunut do izolační místnosti a je 

kontaktován zákonný zástupce. 

4. Při přesunu třídy nebo skupiny budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 m. 

5. Bude minimalizován kontakt mezi skupinami i o přestávkách. Žáci z různých 

tříd se nebudou potkávat. Nebudou chodit po škole. 

6. Žáci budou ve svých kmenových třídách, nebudou se stěhovat, stejně jako 

probíhala výuka v září a říjnu. 



7. Ve třídách se bude pravidelně větrat před příchodem žáků (na začátku 

hodiny nejméně 5 minut) a v půlce hodiny (nejméně 5 minut). 

 

8. Po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekci na ruce a mýdlo. 

 

9. Žáci 6. -9. ročníku obědvají ve výdejně školy, pokud žák nechce oběd, je 

nutné si oběd odhlásit (pí. Puchernová, telefon: +420 312 698 

486, +420 720540 914) nebo www.strava.cz). V jídelně dodržují žáci a 

vyučující rozpis tříd, tak aby byla dodržena všechna hygienická opatření. 

 

10. Žáci přicházejí do výdejny po skupinách s paní učitelkou/panem učitelem. 
Před vstupem do výdejny žáci použijí dezinfekci. Roušku mají žáci sundanou jen 
při konzumaci. Při výdeji se nesmí potkávat skupiny a platí zmíněné rozestupy. 
Odchod organizuje vyučující tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a 
rozestupy. Až do odchodu ze školy je skupina stále pospolu. 

 

11. Od 30. listopadu 2020 pro určené 6. až 8. ročníky bude i nadále pokračovat 
distanční způsob vzdělávání. Žáci mají nárok na oběd. Vyzvedávají si oběd 
z rampy do jídlonosičů v určený čas (13-14hod.). Pokud o oběd nemáte zájem, 
je NUTNÉ si oběd odhlásit. 

 

Děkujeme za spolupráci! 

 

V Unhošti 20.11.2020                                                      PhDr. Radka Plasová 
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