ORGANIZAČNÍ ZMĚNY VE VYUČOVÁNÍ
(platnost od 23. 11. 2020 do odvolání krizových opatření Vlády ČR)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Na základě informace zveřejněné na webových stránkách MŠMT v pátek 20. 11. 2020 není
umožněna výuka povinně volitelných předmětů za účasti žáků z více tříd. Výjimky nejsou
možné. Pro takové případy je v pokynech uvedeno, že „pokud není z organizačních
(personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle
ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu
trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před
ustanovením naplňování vzdělávacího programu.“ Protože nechceme redukovat vzdělávací
obsah žádného z povinně volitelných předmětů, upravili jsme konání některých z nich
následujícím způsobem.
Informatika – 7. beze změny – pondělí 13:00 – 14:20
8. třída beze změny – úterý 14:00-15:20
9. třída – žáci, kteří chodí běžně na Inf s 8. tř., musí dočasně navštěvovat Inf své třídy
(tj. ve čtvrtek 14:00-15:20)
Konverzace v angličtině – účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x za 14
dní – 8. třída 24. 11. a 8. 12.; 9. třída – 1. 12. a 15. 12.; vždy v úterý 14:00-15:20
Výtvarné techniky - beze změny, neboť se jedná o homogenní skupinu 8. třídy – úterý 14:0015:20
Přírodopisná praktika - účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x za 14
dní – 8. třída 24. 11. a 8. 12.; 7. třída – 1. 12. a 15. 12.; vždy ve středu 14:00-15:20
Domácnost - beze změny – při přípravě pokrmů budou žáci používat roušky; při konzumaci
uvařené stravy budou využívat velkou učebnu, kde je možno jednotlivé ročníky
oddělit na vzdálenost min. 2 metrů – úterý 14:00-15:20

TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. - 9. TŘÍDA
Z důvodu zákazu sportovní činnosti při vzdělávání a nemožnosti využívat pronajaté
tělocvičny (krizovými opatřeními vlády se zakazuje provoz a používání sportovišť ve
vnitřních prostorech staveb) i nadále odpadá tělesná výchova II. stupně v obvyklých časech

dle rozvrhu. Tato výuka nahrazena delším výletem do vzdálenějšího okolí školy 1x za 14 dní
v délce 160 minut. Bližší informace podají vyučující TV do 25. 11. 2020 prostřednictvím
žákovské knížky.

PLAVÁNÍ 3. - 4. TŘÍDA
Plavecký výcvik je omezen krizovými opatřeními vlády tím, že se zakazuje provoz umělých
koupališť. S tím souvisí dočasné zkrácení pondělní výuky obou tříd do 11:50. Na vyučování
okamžitě navazuje provoz školní družiny.

