
Základní škola Brno, Úvoz 55
příspěvková organizace

Úvoz 55, Brno 602 00

Výuka od 30.11.2020

Obecné pokyny

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 
neslučují, ani jinak neprolínají).

Výuka bude probíhat dle upravených rozvrhů (viz příloha) – ředitel školy stanoví, 
který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání omezení realizován. Podmínka 
homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve 
škole (včetně školní družiny).

Příchody a odchody žáků budou organizovány tak, aby se pokud možno co nejvíce 
zamezilo kontaktům mezi žáky.

Před a po vyučování se žáci nebudou zbytečně zdržovat v prostorách školy. 

Doporučujeme teplé oblečení vzhledem k častému větrání ve třídách. 

Pokyny pro 1. stupeň

Výuka bude probíhat v době 8.00 – 11.40 h dle upravených rozvrhů.

Žáci nebudou docházet na výuku do jiné třídy než kmenové (kromě dělených hodin). 

Předměty SPP nebudou realizovány. 

Doba nástupů do budovy školy:

7.40 – 7.50 h 5. ročník
7.50 – 7.55 h 4. ročník
7.55 – 8.00 h 3. ročník
8.00 – 8.10 h 2. ročník      
8.10 h 1. ročník

Po ukončení vyučování odchází žáci do ŠD. Žáky, kteří ŠD nenavštěvují, odvedou   
třídní vyučující na oběd a dohlédnou na jejich odchod z prostoru šaten. 

Pokyny pro školní družinu

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení homogenity skupiny žáků jedné 
třídy.

Ranní družina nebude realizována. 

Odpolední družina bude realizována pouze pro žáky 1. - 3. ročníku. Oddělení v ŠD 
budou podle tříd. 

Provoz školní družiny bude zveřejněn na 
https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=sd:aktuality 



Základní škola Brno, Úvoz 55
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Pokyny pro 2. stupeň
 
U 6. až 8.ročníku se zavádí tzv. rotační výuka – střídání celých tříd po týdnu
 
 LICHÝ (49.+51.) týden     Prezenční výuka  ve škole –  třídy 6.A, 6.B, 6.C, 7.A

           

 SUDÝ (50.+52.) týden       Prezenční výuka  ve škole – třídy 7.B, 8.A, 8.B, 8.C
         

LICHÝ (49.+51.)týden        Distanční výuka      – třídy 7.B, 8.A, 8.B, 8.C       
 

SUDÝ (50.+52.)týden         Distanční výuka                – třídy  6.A, 6.B, 6.C, 7.A

U 9. ročníku probíhá prezenční výuka každý týden

Výuka bude probíhat v době 8.55 – 13.30 h dle upravených rozvrhů.
Upravené rozvrhy budou platné pro obě formy výuky = prezenční i distanční.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají 
v distanční formě vzdělávání. 
Pokyny pro distanční výuku budete dostávat od jednotlivých vyučujících  
prostřednictvím systému EduPage.
  
Doba nástupů do budovy školy:

8.30 – 8.40 h 9. ročník každý týden

8.40 – 8.50 h 6.A + 7.A lichý týden
8.50 – 8.55 h 6.B + 6.C lichý týden

8.40 – 8.50 h 8.A + 8.B sudý týden
8.50 – 8.55 h 7.B + 8.C sudý týden

Pokyny ke stravování žáků 

Pokyny zveřejňuje školní jídelna na www.sjuvoz.cz.

Žáci, kteří mají objednáno stravování ve školní jídelně, budou nastupovat do jídelny 
dle vypracovaných rozpisů.
 

V Brně dne 25. 11. 2020

Mgr. Miloš Doležal
     ředitel školy 

http://www.sjuvoz.cz/
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