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Olomouc 24. 11. 2020 

Organizace výuky od 30. 11. 2020 

Vážení rodiče, v návaznosti na usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření 

a v souvislosti se snížením epidemického rizika dle systému PES na 4. stupeň se upravuje výuka 

a provoz ZŠ sv. Voršily v Olomouci od 30. 11. 2020 a v následujících týdnech takto: 

Organizace výuky: 

 1. stupeň: 

o běžná prezenční výuka, v HV se zakazuje zpěv 

o zrušeno plavání, omezení aktivit nebo zrušení TV (v kompetenci třídních učitelů) 

o zrušeny zájmové aktivity (kroužky) 

 

 2. stupeň: 

o 9. ročník – běžná prezenční výuka 

o zavádí se střídavá výuka pro 6. – 8. ročník (viz rotační schéma) 

o rotační schéma prezenční a distanční výuky  

7. a 8. třída – prezenční výuka v lichém týdnu (od 30. 11., 14. 12., + dne  

22. 12.)  

6. třída – prezenční výuka v sudém týdnu (od 7. 12. + dne 21. 12.)  

distanční výuka vždy v týdnu opačném 

o prezenční výuka dle rozvrhu s omezením HV (zákaz zpěvu) a TV (odpadá bez 

náhrady) 

o distanční výuka dle rozvrhu mimo HV, VV, TV, PČ, KV, OV, VkZ, Inf a 

volitelné předměty 

o zrušeny zájmové aktivity (kroužky) 

 

Upozorňujeme: 

o distanční vzdělávání je pro žáky povinné 

o na povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, včetně doby výuky 

Školní jídelna: 

o Obědy mají žáci přihlášeny dle rotačního schématu, případné odhlášky si zajišťují 

rodiče sami (nejpozději do 12:00 hodin pro následující den v kanceláři ŠJ 

Heyrovského). 

o Nárok na dotovanou stravu mají i žáci vzdělávající se distančně (oběd musí být 

odebrán do jídlonosičů v době od 13:00 do 13:45 hod. a sněden mimo jídelnu). 

Školní družina: 

o V provozu bude jak ranní, tak odpolední družina ve stejném provozu jako před 14. 10. 

(uzavření škol); tj. družiny budou zajištěny pro 1., 2., 3. a 4. ročník. Školní klub (pro 

žáky 5. – 9. ročníku) nebude fungovat. 

Zdeněk Navrátil 


