
 

   

 

Vážení rodiče, 

máme za sebou úspěšně první 3 týdny rotační výuky 1. stupně. Od pondělí 3. 5. se přidají  

k rotačnímu způsobu vyučování i žáci 2. stupně. Vzhledem k přijímacím zkouškám 9. roč. 

od 3. do 6. 5. byla rotační výuka rozdělena následovně: 

3. – 7. 5. 4. – 5. ročník, 6. A, B, C a 8. A, B (distančně 1. – 3. roč., 7. a 9. ročníky) 

10. – 14. 5. 1. – 3. ročník, 7. A, B, C a 9. A, B (distančně 4. a 5. roč., 6. a 8. ročníky) 

Testování 2. stupně proběhne před vyučováním v kmenových učebnách  

od 7:50 do 8:10 h. 

Testování 1. stupně i nadále před vyučováním od 6:30 do 8:00 h v učebně v přízemí. 

Testy, které má nyní škola k dispozici, vidíte na obrázku. Přikládáme i podrobný popis. 

 1. Sada pro každého žáka se skládá  

ze zkumavky, roztoku, štětečku a destičky. 

2. Žák si vytře nos stejným způsobem jako  

doposud. 

3. Do připravené zkumavky s roztokem vloží 

štěteček. Zakrouží jím několikrát v roztoku  

a štěteček vyhodí do předem připraveného  

pytle. 

4. Roztok nalije na destičku a na podélné  

části uvidí výsledek. 

Děti vše zvládají bez problémů, testuje se v pondělí a ve čtvrtek. 

Informace pro rodiče žáků 2. stupně: 

- Učíme podle původního rozvrhu ze září 2020 (webové stránky školy), včetně 

volitelných předmětů. U předmětů, které jsou ve čtrnáctidenním cyklu, bude 

v průběhu rotace docházet k úpravám tak, aby žáci opakovaně o předmět 

nepřicházeli.  

- Obědy budou mít žáci vždy na dobu prezenčního vzdělávání přihlášené, pokud 

nebudou chodit, je třeba si je odhlásit. Časy obědů budou součástí dopoledního 

vyučování v rozpětí 11:05 – 13:45 h. 

-  Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním budou moci žáci 2. stupně pobývat 

v atriu nebo v kmenové třídě. Žáci se souhlasem zákonného zástupce (stačí napsat 

„Souhlasím s pobytem mého syna/dcery v době hodiny volna mimo školu“), nemusí 

v tuto dobu ve škole zůstávat. 

 



 

 

 

 

- Žáci i vyučující mají v době vyučování ochranu nosu a úst. 

- TV probíhá teoreticky nebo v nařízených rozestupech venku. 

- HV – výuka teorie, případně pobyt venku. 

 

 

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že doba distanční výuky je pro nás všechny již dlouhá 

a složitá. Proto vítáme, i když takto omezenou, prezenční výuku.  

 

 

Za všechny z 5. ZŠ 

Leona Nováková 


