
Aktuální informace VII 
 

     MŠMT ČR stanovuje žákům všech škol pro období od středy 18. listopadu 2020 do 

odvolání nový režim (viz Informace MŠMT). 

 

Upřesnění pro žáky 1. + 2. tříd ZŠ Uh. Ostroh: 

 

- nástupy do školy (hlavním vchodem, netýká se dětí, které chodí ráno do ŠD): 

  1.A v 7.50 hod 

  1.B v 7.55 hod 

  2.A v 7.40 hod 

  2.B v 7.45 hod 

 

- průběh vyučování: počet hodin dle normálního rozvrhu (omezení v HV + TV) 

 

- dohledy nad žáky: po celou dobu třídní učitel 

 

- školní stravování:  

   - na ST 18. 11. jsou k odběru obědu přihlášení všichni strávníci 1. + 2. tříd (1 jídlo) 

   - od ČT 19. 11. 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:   

 

 1.A 1.B 2.A 2.B 

PO 11.45 11.55 11.25 11.35 

ÚT 11.35 11.45 12.30 12.40 

ST 12.30 12.40 11.35 11.45 

ČT 11.45 11.35 12.40 12.30 

PÁ 11.35 11.25 11.55 11.45 

 

   - dohled ve ŠJ nad žáky: po celou dobu třídní učitel 

 

- školní družina: provoz 6.30 – 7.45 (žáci ve 2 skupinách) a 11.45 – 16.00 (žáci ve 4 skupinách) 

 

odpolední provoz 1.A 1.B 2.A 2.B 

PO pí Kunčarová Dítková 

(ve ŠD II) 

pí Kalná  

(v 1.B)  

p. Pjajčík 

(ve 2.A)  

pí Nožičková  

(ve ŠD I) 

ÚT pí Kunčarová Dítková 

(ve ŠD II) 

pí Kalná  

(v 1.B)  

pí Symerská 

(ve 2.A)  

pí Nožičková  

(ve ŠD I) 

ST pí Kunčarová Dítková 

(ve ŠD II) 

pí Kalná  

(v 1.B)  

p. Pjajčík 

(ve 2.A)  

pí Nožičková  

(ve ŠD I) 

ČT pí Kunčarová Dítková 

(ve ŠD II) 

pí Ondrášová 

(v 1.B)  

p. Pjajčík 

(ve 2.A)  

pí Nožičková  

(ve ŠD I) 

PÁ pí Kunčarová Dítková 

(ve ŠD II) 

pí Ondrášová 

(v 1.B)  

pí Symerská 

(ve 2.A)  

pí Nožičková  

(ve ŠD I) 

 

 

Informace k naplánovaným aktivitám: 

- bruslení 1. + 2. tříd: zatím se nebude realizovat 

- plavání 2. tříd: zatím se nebude realizovat 



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

                                                        1.B vždy středa 11.30 – 12.30  

                                                        2.A vždy čtvrtek 9.30 – 10.30  

                                                        2.B vždy čtvrtek 11.30 – 12.30  

- bruslení 1. + 2. tříd: zatím se nebude realizovat 

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

- doučování 1.B „Šablony EU“: bude probíhat dle rozvrhu od PÁ 20. 11. 

- náboženství 1. tříd: bude probíhat dle rozvrhu od PO 23. 11. 

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

 

 

 

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).  

 

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) 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Petr Bělohrad, 

                                                                                                ředitel ZŠ Uh. Ostroh 

 


