
Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 
1. máje 234, 79826 Nezamyslice 

 
  tel: 582 388 120, 340  IČO:47922214      e-mail: posta@zsnezamyslice.cz  web: www.zsnezamyslice.cz 

 

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020 

1. Změna ve výuce na ZŠ 

 1. stupeň ZŠ: prezenční výuka pro všechny ročníky 

 2. stupeň ZŠ:  

 prezenční výuka 9. ročníků 

 6. – 8. ročníky - rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech; třídy, které v daném 

týdnu nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distančním způsobem) 

2. Zajištění rotační výuky na 2. stupni 

Liché týdny: 

 6. A, 7. A, 8. A – prezenční výuka 

 6. B, 7. B, 8. B – distanční výuka 

Sudé týdny: 

 6. B, 7. B, 8. B – prezenční výuka 

 6. A, 7. A, 8. A – distanční výuka 

 49. týden 
2020 

30. 11. – 4. 12. 

50. týden 
2020 

7. 12. – 11. 12. 

51. týden 
2020 

14. 12. – 18. 12. 

PREZENČNĚ 6. A, 7. A, 8. A 6. B, 7. B, 8. B 6. A, 7. A, 8. A 

DISTANČNĚ 6. B, 7. B, 8. B 6. A, 7. A, 8. A 6. B, 7. B, 8. B 

 

3. Další informace 

a) Prezenční výuka:  

 Prezenční výuka realizována dle platného rozvrhu v plném rozsahu. 

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak 

neprolínají).  

 Je stále ještě zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). 

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu 

pobytu ve škole. Děti ať mají 2 – 3 roušky jako rezervu a sáčky na ně (uschováme do skříňky). 

 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních 

prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení. Připravte dětem dostatečný oděv a obuv i na 

venkovní pobyt (zejména pro ŠD). 

b) Distanční výuka: 

 Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. 

 Výuka realizována dle platného rozvrhu – nebudou však vyučovány předměty: TV, HV, VV, Čsp. 

 Komunikace i zasílání vzdělávacích materiálů či zadávání úkolů bude probíhat prostřednictvím 

informačního systému školy Edupage, online hodiny přes Google Meet. 

 



c) Režim vstupu do budovy školy 

 Hlavním vchodem  

 ranní družina – od 6: 10 hodin 

 1. stupeň – od 7:00 hodin 

 Zadním vchodem ze dvora 

 2. stupeň – od 7:00 hodin 

d) U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální 

konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. 

4. Školní družina 

 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny – dle 

běžného časového režimu (v provozu bude ranní i odpolední družina). 

 Pobyt ve venkovních prostorách (vycházka – hry) obvykle v čase mezi 13:00 až 14:30 hodin. 

5. Školní stravování 

 Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 

osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 

2 metry).  

 Stále platí zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. 

 Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení; bude zachována homogenita tříd. 

 Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy 

přítomní na pracovišti.  

 Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se 

povinně vzdělávají distančním způsobem.  

 Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (do jídlonosičů) v době od 13:20 do 

13:45 hodin (vstup do školy s rouškou, pouze služebním vchodem /přední budova A/, zvonit na vedoucí 

školní jídelny). 

 Žáci, kteří budou mít v daném týdnu distanční vzdělávání, budou mít automaticky odhlášeny obědy. 

Pokud přesto budete mít o obědy zájem, je nutno se k odběru přihlásit (přes systém Strava.cz nebo přímo 

kontaktovat vedoucí jídelny). Naopak žáci s účastí na prezenční výuce budou automaticky přihlášeni. 

 

Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 


