
Aktuální informace IX 
 

     Na základě pokynů MŠMT ČR a vývoje epidemiologické situace stanovuje ředitelství 

Základní školy v Uherském Ostrohu pro období od 30. listopadu 2020 pro žáky ZŠ Uh. 

Ostroh:  

 

1. stupeň: 

Všechny třídy se budou vzdělávat prezenčně (ve škole) dle platných rozvrhů (úpravy 

obsahu v HV + TV). Pro pracovníky i žáky platí povinnosti nosit roušky ve všech 

prostorech ZŠ i během výuky. 

 

Nástupy žáků do školy (hlavním vchodem, netýká se dětí, které chodí ráno do ŠD): 

  1.AB v 7.35 hod 

  2.AB v 7.40 hod 

  3.AB v 7.45 hod 

  4.AB v 7.50 hod 

  5.AB v 7.55 hod 

 

Školní družina:  

Provoz 6.30 – 7.45 (žáci ve 2 skupinách) a 11.45 – 16.00 (žáci ve 3 skupinách). 

 

Školní klub:  

Od 30. 11. může probíhat činnost jen těch kroužků, u kterých nedochází k míchání žáků 

z různých tříd (rozsah + čas upřesní žákům jednotliví vychovatelé ŠK), nemůže probíhat 

činnosti žádného sportovního kroužku školního klubu (florbal, volejbal, atletika,  

atletika + softbal, sportovní hry, taneční kroužky, mažoretky, střelecký kroužek, lední  

hokeje, kopaná a sportovní gymnastiky).  

Poznámka: 

Pro střelecký kroužek, lední hokeje, kopanou a sportovní gymnastiky je zachována možnost 

realizace činností v omezených podmínkách a bez diváků pod hlavičkou sportovního svazu 

(mimo prostory ZŠ). 
 

Školní stravování:  

   - na PO 30. 11. jsou k odběru obědu přihlášení všichni strávníci (1 jídlo) 

   - od ÚT 1. 12. vaření 2 jídel  
   - změny (odhlášení, změna jídla): provést přes webovou aplikaci nebo telefonicky  

                                                             u vedoucí ŠJ 

   - platby za obědy: bude řešit vedoucí ŠJ s ohledem na přeplatky za minulé období  

   - nástupy do ŠJ + dohled ve ŠJ nad žáky: žákům bude upřesněno TU  

 

Informace k naplánovaným aktivitám: 

- bruslení: zatím se nebude realizovat 

- plavání 2. tříd: zatím se nebude pokračovat v realizaci 

- projektové dny „Muzikoterapie“: 1.A vždy středa 9.30 – 10.30  

                                                        1.B vždy středa 11.00 – 12.00  

                                                        2.A vždy čtvrtek 9.30 – 10.30  

                                                        2.B vždy čtvrtek 11.00 – 12.00  

- pravidelné doučování 1. tříd: probíhá dle rozvrhu od ÚT 24. 11. 

- realizace podpůrných opatření: bude probíhat dle rozvrhu od PO 30. 11. 

- doučování ze „Šablon EU“: probíhá dle rozvrhu od PÁ 20. 11. 

- náboženství 2. – 5. tříd: bude probíhat dle rozvrhu od PO 30. 11. 

- logopedie 1. tříd: probíhá dle rozvrhu od ČT 19. 11. 

 



2. stupeň: 

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí povinně do škol žáci 9.A a 9.B třídy a na naší ZŠ Uh. 

Ostroh žáci 6.A, 8.A a 8.B třídy. 

Žáci 6.B, 7.A a 7.B budou v týdnu 30. 11. – 4. 12. 2020 vyučováni distančním způsobem 

(doma) a do školy nastoupí v týdnu 7. – 11. 12. 2020. 

 

Pro další období (předpoklad do 22. 12. 2020) se žáci 6. + 7. + 8. ročníku v prezenční  

výuce (ve škole) a distanční výuce (doma) budou střídat dle rozpisu: 

 

 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 
30. 11. – 4.12. ve škole doma doma doma ve škole  ve škole 

7. – 11. 12. doma ve škole  ve škole ve škole doma doma 

14. – 18. 12. ve škole doma doma doma ve škole  ve škole 
21. – 22. 12. doma ve škole  ve škole ve škole doma doma 

 

Prezenční výuka (ve škole) bude probíhat dle platných rozvrhů (úpravy: nemíchání žáků 

z paralelních tříd, úprava obsahu v HV + TV). Pro pracovníky i žáky platí povinnosti nosit 

roušky ve všech prostorech ZŠ i během výuky. 

 

Při distanční výuce (doma) mohou vyučující využívat různé způsoby výuky, online výuka 

může probíhat v časech stanovených jednotlivými vyučujícími, vyučující ji bude realizovat 

ze školy (vyučující bude fyzicky ve škole). 

 

Nástupy žáků do školy (vchodem naproti domovinky): 

  6.A / 6.B v 7.35 hod 

  7.AB / 8.AB v 7.40 hod 

  9.AB v 7.50 hod 

 

Školní klub:  

Od 30. 11. může probíhat činnost jen těch kroužků, u kterých nedochází k míchání žáků 

z různých tříd (rozsah + čas upřesní žákům jednotliví vychovatelé ŠK), nemůže probíhat 

činnosti žádného sportovního kroužku školního klubu (florbal, volejbal, atletika,  

atletika + softbal, sportovní hry, taneční kroužky, mažoretky, střelecký kroužek, lední  

hokeje, kopaná a sportovní gymnastiky).  

Poznámka: 

Pro střelecký kroužek, lední hokeje, kopanou a sportovní gymnastiky je zachována možnost 

realizace činností v omezených podmínkách a bez diváků pod hlavičkou sportovního svazu 

(mimo prostory ZŠ). 
 

Školní stravování:  

   - na PO 30. 11. jsou k odběru obědu přihlášení všichni strávníci (1 jídlo) 

   - od ÚT 1. 12. vaření 2 jídel  
   - změny (odhlášení, změna jídla): provést přes webovou aplikaci nebo telefonicky  

                                                             u vedoucí ŠJ 

   - platby za obědy: bude řešit vedoucí ŠJ s ohledem na přeplatky za minulé období  

   - nástupy do ŠJ + dohled ve ŠJ nad žáky: žákům bude upřesněno TU  

 

Informace k naplánovaným aktivitám: 

- bruslení: zatím se nebude realizovat 

- realizace podpůrných opatření: bude probíhat dle rozvrhu od PO 30. 11. při dodržení  

                                                     homogenity skupin 

- doučování ze „Šablon EU“: bude probíhat dle rozvrhu od PO 30. 11. při dodržení  

                                                homogenity skupin 



- nepravidelné doučování: bude probíhat dle rozvrhu od PO 30. 11. při dodržení  

                                           homogenity skupin 

 

Různé: 

1) Omezení činností v HV (zrušení zpěvu, doporučena výuka teorie) a v TV (zrušení všech  

    sportovních činností, doporučeny vycházky a pobyt venku), zrušení zpěvu na dalších  

    akcích školy. 

 

2) Informace ke školní družině + školnímu klubu: 

    Žákům, kteří mají zaplacené zápisné do ŠD nebo ŠK na 1. pololetí školního roku  

    2020/2021 (tj. do 31. 1. 2021), se bude prodlužovat období o každý celý měsíc, pro nějž  

    poplatek platí (poplatek se nebude vracet). 

    Tzn. např. ŠD pro žáky 1. + 2. tříd:  

    ŠD byla pro ně uzavřena 1 měsíc, takže do ní mohou zdarma chodit i v měsíci únoru  

    (za 2. pololetí by platili jen za 4 měsíce).  

 

3) Informace k lyžařskému výchovně-vzdělávacímu zájezdu 7. tříd: 

    - předpokládáme, že se uskuteční v plánovaném termínu a na plánovaném místě  

     (NE 14. 2. 2021 – PÁ 19. 2. 2021, Chata Branná, Jeseníky) 

   - žáci měli platit do 16. 11. 2020 zálohu 1 500 Kč – tu zatím vybírat nebudeme (do konce  

     roku 2020 bychom ji vybírali pouze v případě, že ji po nás bude chtít pronajímatel  

     chaty, jinak předpokládáme platbu do 31. 1. 2021 – záloha 1 500 Kč) 

      

4) Od 30. 11. může ZŠ realizovat v omezených podmínkách pronájem školní tělocvičny  

    (možnost sportování pro skupiny do 10 osob).   

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Petr Bělohrad, 

                                                                                                ředitel ZŠ Uh. Ostroh 

 


