
Vzdělávání od 4. ledna 2021 

Vážení zákonní zástupci a žáci,  

dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od 4. ledna. 2021umožněno 

vzdělávání žáků 1. a 2. ročníků základních škol prezenční formou. Díky zohlednění situace 

v malotřídních školách je navíc prezenční forma vzdělávání umožněna i dalším ročníkům, které 

jsou v daném školním roce zařazeni k 1. nebo 2. ročníku. V našem případě se jedná o 3. ročník. 

Pro zbývající ročníky, tedy 4. a 5., je opět povinné distanční vzdělávání – tedy aktivní 

účast na videokonferencích a plnění úkolů formou samostudia. 

Pro distanční vzdělávání zůstává na videokonference platforma Microsoft Teams a jednotným 

komunikačním kanálem a školním informačním systémem je Škola OnLine, který bude i nadále 

sloužit k zadávání domácích úkolů pro samostudium. Zadávání úkolů bude probíhat průběžně 

v rámci rozvrhu (od 8 do 12 hodin). 

Pro období od 4. ledna 2021 do opětovného umožnění prezenčního vzdělávání 4. a 5. ročníku 

platí následující rozvrh hodin a videokonferencí: 

Rozvrh hodin pro 1. – 3. ročník: 

den/vyučovací hodina 1. 2. 3. 4. 5. 

Pondělí 
1.r. ČJ (Šin) M (Šin) ČJ (Šin) HV (Šin) --- 
2.r. ČJ (Šin) M (Šin) ČJ (Šin) HV (Šin) ČJ - Č (Šin) 
3.r. ČJ (Šin) M (Šin) AJ (Nov) HV (Šin) ČJ - Č (Šin) 

Úterý 
1.r. M (Šin) PRV (Koř) TV (Koř) AJ (Nov) --- 
2.r. M (Šin) PRV (Koř) TV (Koř) AJ (Nov) --- 
3.r. M (Šin) PRV (Koř) TV (Koř) M – G (Voj) --- 

Středa 
1.r. ČJ (Šin) ČJ (Šin) ČJ (Šin) M – G (Voj) --- 
2.r. ČJ (Šin) ČJ (Šin) ČJ (Šin) M – G (Voj) ČJ - S (Voj) 
3.r. ČJ (Šin) ČJ (Šin) ČJ (Šin) AJ (Nov) ČJ - S (Voj) 

Čtvrtek 
1.r. ČJ (Šin) PRV (Koř) TV (Koř) PČ (Voj) --- 
2.r. M (Šin) PRV (Koř) TV (Koř) PČ (Voj) --- 
3.r. M (Šin) PRV (Koř) AJ (Nov) PČ (Voj) --- 

Pátek 
1.r. M (Šin) ČJ (Šin) ČJ (Šin) VV (Koř) --- 
2.r. M (Šin) ČJ (Šin) ČJ (Šin) VV (Koř) --- 
3.r. M (Šin) ČJ (Šin) ČJ (Šin) VV (Koř) --- 

Rozvrh hodin pro distanční vzdělávání - online videokonference a samostudium 

den/vyučovací hodina 7,45 – 8,30 8,40 – 9,25 9,45 – 10,30 10,40 – 11,25 11,35 – 12,20 

Pondělí 
4.r. samostudium M (Voj) samostudium PŘ (Voj) samostudium 

5.r. PŘ (Voj) samostudium ČJ (Voj) samostudium samostudium 

Úterý 
4.r. AJ (Nov) samostudium ČJ (Voj) samostudium samostudium 

5.r. M (Voj) VL (Voj) samostudium samostudium samostudium 

Středa 
4.r. M (Voj) samostudium Čj (Voj) samostudium samostudium 

5.r. AJ (Nov) ČJ (Voj) samostudium samostudium samostudium 

Čtvrtek 
4.r. AJ (Nov) samostudium VL (Voj) samostudium samostudium 

5.r. ČJ (Voj) M (Voj) samostudium samostudium samostudium 

Pátek 
4.r. samostudium ČJ (Voj) M (Voj) samostudium samostudium 

5.r. M (Voj) AJ (Nov) samostudium samostudium samostudium 

POZOR – časové rozvržení videokonferencí je totožné s klasickými vyučovacími hodinami. 



Dle nařízení vlády není umožněn zpěv a sportovní aktivity. Obsah vyučovacích hodin hudební 

výchovy a tělesné výchovy bude dle nařízení upraven. 

 

Provoz školní družiny bude pro přihlášené a prezenčně vzdělávané žáky nezměněn.  

6,30 – 7,30 hodin a 11,25 – 15,30 hodin 

Moc si vážíme Vaší spolupráce a věříme, že se opět brzy ve škole setkáme i se zbývajícími 

ročníky. 

 

za celý kolektiv 

Mgr. Stanislava Šindelářová 
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