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Vážení rodiče, 

jak jsme již avizovali, od 8. června bude v omezeném režimu obnovena výuka na 2. stupni. S přihlédnutím     

k dotazníkovému šetření bude probíhat v blocích každý týden od úterý do čtvrtka od 10:30 do 12:40 

v třídních (nejvýše patnáctičlenných) skupinách. Výuku povedou učitelé příslušných předmětů. Žáci, kteří 

do školy nebudou docházet, budou moci výuku sledovat v reálném čase (10:30 – 12:40) on – line, jiná on – 

line výuka již nebude realizována. 

 

 ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ 

(škola otevřena od 10:20) 

 

10:30 

PAUZA 

   6. třída 11:20 – 11:25 

   7. třída 11:30 – 11:35 

   8. třída 11:40 – 11:45 

KONEC 

VYUČOVÁNÍ 

 

12:40 

 6. třída 7. třída 8. třída 

Úterý 
 

ANGLIČTINA 

 

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK 

Středa MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK 

 

ANGLIČTINA 

 

Čtvrtek 

 
ČESKÝ JAZYK 

 

ANGLIČTINA 

 

MATEMATIKA 

 

Žáci se shromáždí (ve dvoumetrových odstupech) před hlavním vchodem 10 minut před začátkem 

vyučování, při vstupu do budovy předají čestné prohlášení a musí mít nasazenou roušku. Rouška je povinná 

ve společných prostorách školy, ve třídě záleží na dohodě s vyučujícím. Šatny jsou zrušeny, lavička je 

připravena u tříd, kde si žáci mohou přezout boty (za příznivého počasí je to nepovinné, za nepřízně počasí 

prosíme o použití návleků, které jsou k dispozici ve vestibulu školy). Po vstupu do třídy si vydezinfikují 

ruce a usadí se do lavic, připravených dle metodiky Ministerstva zdravotnictví. 

 

Žáci do školy přijdou vybaveni čistou rezervní rouškou uloženou v igelitovém sáčku. Dále budou mít čistý 

igelitový sáček na uschování roušky v době svačiny, oběda.  

 

Stravování ve školní jídelně je možné po telefonickém přihlášení u paní ředitelky Řezníčkové, a to pouze 

v době určené pro naši školu, což je v 13:10. Do jídelny odcházejí žáci samostatně. 

 

Aby žák mohl nastoupit 9. června do školy, je třeba vyplnit: 

 

1. Závaznou přihlášku elektronicky vyplněnou a zaslanou zpět do 4. června  
 

2. Čestné prohlášení (žák předá při vstupu do budovy 9. června)  

 

Oba formuláře jsou v přílohách mailu, ke stažení na webových stránkách (www.zskomenskeho-skutec.cz) 

nebo k vyzvednutí ve vestibulu školy. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat 

                                                                                                 Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy 

 email: skola@zskomenskeho-skutec.cz  

                                                                                 tel.: 731 557 453 

http://www.zskomenskeho-skutec.cz/
mailto:skola@zskomenskeho-skutec.cz

