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Organizace výuky od 25. 5. 2020 

1. Příchod ke škole a vyzvednutí vyučujícími 

• 7:40 hodin – 4. ročník 

• 7:50 hodin – 5. ročník 

• 8:00 hodin – 2. a 3. ročník 

• 8:10 hodin – 1. ročník 

Prosíme všechny rodiče o přesné dodržování časů příchodu ke škole. V určenou dobu 

bude na skupinu čekat pedagog, žáky si převezme a odvede do šatny. Poté bude 

zahájena výuka. S rodiči, kteří přiváží děti do různých ročníků, se můžeme domluvit na 

individuální řešení jejich situace, aby nemuseli čekat s druhým dítětem v autě až 30 

minut. Přesný rozpis časů výuky v jednotlivých třídách je stanoven níže. Pokud Vaše 

dítě nepůjde na oběd, čekejte opět v přesnou dobu před školou, pokud ho budete 

vyzvedat. 

2. Časové rozvržení výuky jednotlivých skupin: 

1. ročník 

• 1. hodina  8:20 – 9:05 

• 2. hodina  9:15 – 10:00 

• 3. hodina  10:20 – 11:05 

• 4. hodina  11:15 – 12:00    

2. a 3. ročník 

• 1. hodina  8:10 – 8:55 

• 2. hodina  9:05 – 9:50 

• 3. hodina  10:10 – 10:55 

• 4. hodina  11:05 – 11:50 

4. ročník 

• 1. hodina  7:50 – 8:35 

• 2. hodina  8:45 – 9:30 

• 3. hodina  9:50 – 10:35 

• 4. hodina  10:45 – 11:30 

5. ročník 

• 1. hodina  8:00 – 8:45 

• 2. hodina  8:50 – 9:40 

• 3. hodina  10:00 – 10:45 

• 4. hodina  10:55 – 11:40 



3. Rozvrh hodin 

• vychází z podmínek stanovených MŠMT. Vzhledem k tomu, že se 
nebudou plně vyučovat výchovy, je počet hodin snížen na 4 hodiny 
denně. 

• je možné, že může dojít ke změnám v rozvrhu. 

• aktuální rozvrh najdete vždy na stránkách školy: 

http://hradekususice.cz/skola/dokumenty/2019-2020/rozvrh.pdf 

 


