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Informace k výuce od 18.11.2020 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
níže naleznete podrobné informace k výuce, provozu školní družiny a školní jídelny            
od 18.11.2020 do odvolání. 
 

Výuka 1. a 2. ročníku 
Od 18. listopadu 2020 povoluje MŠMT osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve              
škole. Pro tyto žáky se obnovuje prezenční výuka. Je zakázaný zpěv a sportovní             
činnost při vzdělávání.  
Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky             
z různých tříd. Všichni žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou             
dobu pobytu ve škole. Je důležité, aby rodiče žáky vybavili přiměřeným počtem            
roušek (doporučujeme alespoň 3 roušky na den). 
Výuka v 1. a 2. třídách bude probíhat od 8:00 do 11:40, třídní učitelé budou učit                
všechny předměty, včetně AJ. 
Pro žáky 1. a 2. ročníku bude otevřena také školní družina.  

Provoz školní družiny: 

 

Výuka 3. až 9. ročníku 
Ostatní žáci se budou dále vzdělávat distančně, jako tomu bylo dosud (dle            
platných informací k distanční výuce od 02.11.2020).  
Distančně budou probíhat také jazykové kroužky, předměty speciálně pedagogické         
péče a pedagogické intervence. 
 

Školní jídelna 
V provozu bude také školní jídelna.  
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci, kteří se účastní            
prezenční výuky ve škole a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci mají možnost brát si obědy do             
jídlonosičů u výdejního okénka.  

ranní družina 06:30 – 07:45 

odpolední družina 11:40 – 16:00 
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Časy určené pro vyzvedávání obědů 

 
Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdaru ve výuce. 
 
ZŠ Kvítková Zlín 

10:45 – 11:30 cizí strávníci 
(až od 23.11.2020) 

vyzvedávání obědů do 
jídlonosičů 

11:40 – 13:00  
žáci 1. a 2. tříd, 

zaměstnanci, kteří jsou 
přítomni na pracovišti  

obědy ve školní jídelně 

13:00 – 13:45 ostatní žáci, 
zaměstnanci školy 

vyzvedávání obědů do 
jídlonosičů  

(bočním vchodem) 


