
Informace k výuce pro žáky v týdnu od 23.1. – 27. 1. 2023 

 

Výuka bude probíhat ve dvou skupinách: 

-  1., 2. a 3. ročník  

- 4. a 5. ročník 

1. a 2. vyučovací hodina – výukové předměty (ČJ, M, AJ, ČJS) 

3.,4. 5 hodina tělesná výchova, pobyt venku 

 4., 5. ročník: Každý den bude 5. vyučovacích hodin (v úterý se ruší 

odpolední vyučování).  Žáci nemusí s sebou do školy nosit pracovní sešity a 

učebnice. Do předmětů musí žáci nosit pouze malé sešity. Výuka bude 

probíhat za pomoci materiálů, které jsou k dispozici ve škole. Každý den 

bude tělesná výchova. Pokud to počasí umožní, tělesná výchova bude 

venku. Je nutné, aby žáci měli každý den teplé oblečení na pobyt venku. 

Žáci budou vždy den předem informováni o programu příštího dne. 
V pondělí 23.1. bude  

ČJ   M    INF   TV   TV 

1., 2. a 3. ročník: Vyučování bude probíhat formou projektové výuky. Každý 
den bude výuka v čase 8:00 – 11:45 hodin. S sebou do školy budou žáci 
potřebovat psací potřeby, ŽK (notýsek), potřeby na tělocvik a pobyt venku. 

V týdnu od 23. 1. – 27. 1. 2023 se ruší odpolední aktivity ve ŠD (výtvarné 
činnosti, taneční kroužek, robotika, angličtina). Provozní doba ŠD zůstává 
beze změn: 6:30 – 7:45 a 11:45 – 16:00. 

Po 23. 1. Keramika (4. ročník) proběhne beze změny 

Út – kytara bude (v jiné časy) 
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