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Informace k výuce od 30.11.2020 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
níže naleznete podrobné informace k výuce, provozu školní družiny a školní jídelny            
od 30.11.2020 do odvolání. 
 
Od 30.11.2020 povoluje MŠMT osobní přítomnost: 

● žáků 1. stupně základních škol, 
● žáků 9. ročníků základních škol, 
● žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání              

celých tříd po týdnu. 

1. stupeň 
Od 30.11.2020 se budou prezenčně vzdělávat všichni žáci 1. - 5. ročníku. 
Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin, viz informační systém EduPage. 
Je zakázaný zpěv a sportovní činnost při vzdělávání.  
Všichni žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve             
škole. Je důležité, aby rodiče žáky vybavili přiměřeným počtem roušek          
(doporučujeme alespoň 3 roušky na den). 
Pro žáky bude otevřena také školní družina.  

Provoz školní družiny 

 

2. stupeň 

Žáci 9. ročníků 
Od 30.11.2020 se budou prezenčně vzdělávat všichni žáci 9. ročníků. 
Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin, který bude mírně upraven (viz            
informační systém EduPage). 

ranní družina 07:00 – 07:45 

odpolední družina 11:40 – 16:00 
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Žáci 6 - 8. ročníků 
Vzdělávání žáků 6. - 8. ročníku základních škol bude probíhat v režimu tzv. rotační 
výuky – střídání celých tříd po týdnu: 

● Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin, který bude mírně upraven           
(viz informační systém EduPage). 

● Cílem rotační výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby           
se snížil počet žáků přítomných ve škole. 

● Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou             
skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně (výuka ve            
škole) a která distančně. 

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

Rozdělení docházky jednotlivých tříd 

 

Výuka jazykových kroužků 
V týdnu, ve kterém budou mít žáci distanční výuku budou probíhat distanční formou             
také jazykové kroužky, dle rozvrhu hodin jazykového kroužku. 
V týdnu, ve kterém bude probíhat výuka ve škole, bude probíhat výuka jazykových             
kroužků prezenční formou ve škole. 
 

Školní jídelna 
V provozu bude také školní jídelna. Je nutné si objednat obědy do neděle             
29.11.2020 do 14:15. 
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci, kteří se účastní            
prezenční výuky ve škole a zaměstnanci školy.  

Lichý týden 
(od 30.11.2020) 

Sudý týden 
(od 07.12.2020) 

Výuka ve škole Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně 

VI.A VI.B VI.B VI.A 

VII.A VII.B VII.B VII.A 

VIII.A VIII.B VIII.B VIII.A 
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Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci mají možnost brát si obědy do             
jídlonosičů u výdejního okénka. 

Časy určené pro vyzvedávání obědů 

 
Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdaru ve výuce. 
 
Ve Zlíně, dne 26.11.2020. 
 
ZŠ Kvítková Zlín 

10:45 – 11:20 cizí strávníci vyzvedávání obědů do 
jídlonosičů 

11:30 – 13:30  
žáci, kteří mají prezenční 

výuku, 
zaměstnanci 

obědy ve školní jídelně 

13:30 – 14:00 žáci, kteří mají distanční 
výuku 

vyzvedávání obědů do 
jídlonosičů  

(bočním vchodem) 


