
Organizace výuky v týdnu od 24. 5 – 28. 5. 2021 

 

PONDĚLÍ  24. 5. – návrat žáků 1.  -  3. ročníku do školy na prezenční výuku. 

Zkrácená výuka od 8:00 hod. ( některé třídy od 0 hodiny) do 11.40 hod.! 

 

Příchod žáků do školy: 

 6 : 40 hod. – třídy  1.A,  1.B, 3.A, 3.D (   žáci mají 0 – tou vyučovací hodinu). Po 

příchodu budou testováni na recepci školy – na testování bude dohlížet paní 

Bílková a paní Šmídlová + učitelé TV – Mgr. Jungerová, Mgr.Vašek 

7: 00  hod.  – žáci 1. ročníku ( po příchodu budou testováni na Covid 19 žáci , 

kteří se neprokáží negativním testem ne starším 7 dnů) 

Na testování budou dohlížet třídní učitelé, kteří budou v 7:00 hod připraveni na 

recepci školy se seznamem žáků své třídy. 

7:20 hod. – žáci 2. ročníku ( po příchodu budou testováni na Covid 19 žáci , 

kteří se neprokáží negativním testem ne starším 7 dnů) 

Na testování budou dohlížet třídní učitelé, kteří budou v 7:20 hod. připraveni 

na recepci školy se seznamem žáků své třídy. 

7:40 hod. – žáci 3. ročníku ( po příchodu budou testováni na Covid 19 žáci , 

kteří se neprokáží negativním testem ne starším 7 dnů) 

Na testování budou dohlížet třídní učitelé, kteří budou v 7:40 hod. připraveni 

na recepci školy se seznamem žáků své třídy. 

ŽÁK, KTERÝ SI PŘINESE POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU NA COVID – 19 – NE 

STARŠÍ 7 DNŮ, NEMUSÍ ABSOLVOVAT TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE, PROKÁŽE SE NA 

RECEPCI A A JDE DO TŘÍDY ( třídní učitelé informaci oznámí žákům na třídnické 

hodině) 

V pondělí 24. 5. bude zkrácená výuka pro žáky 1. – 3. ročníku. Výuka bude končit 

po 4. vyučovací hodině. Třídy budou řádně uklizeny ( vyklizeny všechny věci 

z lavic – zodpovídá učitel 4. vyučovací hodiny).  Následně bude probíhat chystání 

učeben na didaktický test z anglického jazyka – zajišťuje Ing. Semecká + učitelé 

TV - Mgr. Gažur, Mgr. Vašek, od 12:00 hod.) 



Příchod žáků 4. ročníku na DT z AJ – od 12:00 hod.- žáci se prokáží  negativním 

testem na recepci školy paní Bílkové a Šmídlové ne starším sedmi dnů. Popř. si 

test provedou ve škole ( doporučujeme testování předem z důvodu odvrácení 

rizika nepřipuštění k maturitní zkoušce.) Paní Bílková a paní Šmídlová+ učitelé 

TV - Mgr. Gažur, Mgr. Vašek budou zapisovat žáky, kteří se budou testovat do 

určeného sešitu ,,TESTOVÁNÍ“ slouží k proplacení. Též založí potvrzení od žáků o 

negativním testu. Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci i učitelé nosit 

respirátory. Žáci budou ve třídách, žádný pohyb po chodbách školy. Odpovídají 

zadávající vyučující. 

Od 13:30 – didaktický maturitní test z anglického jazyka  

 

 

ÚTERÝ  25. 5. -   Didaktický maturitní test z Čj. Zadávající učitelé zodpovídají za 

hygienické podmínky v době maturitní zkoušky u žáků 4. ročníku a 3DA. Žádný 

pohyb žáků po chodbách a roušky. 

Zkrácená výuka pro žáky 1. - 3.  ročníku od 10:45 hod. – 14:30 hod.! 

25. 5. -  výuka žáků  1. – 3. ročníku začíná od 4. vyučovací hodiny. Ing. Semecká  

+ vyučující TV – Mgr. Vašek  Mgr. Gažur přichystají třídy na výuku po skončení 

maturitního DT z ČJ. 

26.5 .-  31. 5. – BUDE PROBÍHAT VÝUKA ŽÁKŮ 1. – 3.  ROČNÍKU DLE ROZVRHU 

Od 1. 6. – 11.6. budou probíhat ústní maturitní zkoušky žáků 4. ročníku a třídy 

3.DA.  

Pro žáky 1. – 2. ročníku bude náhradní výuka ve škole za dozoru vyučujících, kteří 

nebudou u maturitních zkoušek. Projektová výuka bude zaměřena na přípravu 

žáků z maturitních předmětů a sportovní aktivity. Denně se budou učit 4. 

vyučovací hodiny.  

Žáci 3. ročníku absolvují  od 31. 5. – 11. 6. odbornou praxi. 

Zápis hodin do ETK – u žáků 4. ročníku  v týdnu od 17.5. – 21.5. 

Zapište témata hodin a do poznámky zapište konzultační hodiny. 

V týdnu  od 24. 5. – 28.5. bude v ETK nastaven přípravný maturitní týden ( 

nebudete zapisovat hodiny) 



Zápis hodin do ETK – u žáků 1. – 3. ročníku  v týdnu od 24.5. – 28.5. 2021 

24.5. a 25.5.- bude probíhat zkrácená výuka viz. rozpis výše. Do ETK zapíšete 

témata svých hodin a do poznámek napíšete zadáná samostatná práce ( u 

hodin, které žákům kvůli maturitním testům odpadají) 

 

Pro žáky 3. ročníku , kteří od 31.5. nastupují na souvislou odbornou praxi bude 

v ETK nastavena praxe.  

U žáků 1. a 2. ročníku bude od 1. 6. – 10. 6. v ETK nastavena projektová výuka. 

 

 

 Aktivity žáků 1. a 2. ročníku v týdnech od 1. 6. - 11. 6. 

Pondělí    31. 5. –  1.  a 2.  ročník výuka dle  řádného  rozvrhu 

Úterý         1. 6.  -    ( 1.- 4. vyučovací hodina) výuka ČJ 

Středa       2. 6 -   ( 1.- 4. vyučovací hodina) výuka AJ 

Čtvrtek     3. 6. -    ( 1.- 4. vyučovací hodina) výuka NJ/ MAT 

Pátek        4. 6. -    ( 1.- 4. vyučovací hodina) výuka PR 

Pondělí     7. 6. -     ( 1.- 4. vyučovací hodina) výuka IZS,KRI,BČ 

Úterý         8. 6. -       Sportovní den 

Středa       9. 6. – Sportovně turistické dopoledne – Stromovka 

Čtvrtek     10. 6. – ( 1.- 4. vyučovací hodina) projektová výuka v Teams 

Pátek        11. 6.   – výuka dle řádného rozvrhu 

 

Od 31. května do 11. června 2021 = 3. ročník – odborná praxe. Bude předem 

nastaveno v ETK. 

                                                                                

 

 

 



Rozpis dozorujících učitelů u jednotlivých tříd od 1.6. – 10.6.2021 

 

1.A  - Ing. Svitáková 

1.B – Mgr. Gažúr 

1.C – Mgr. Jungerová 

1.D – Mgr. Vašek 

1.E  - Mgr. Tesař 

2.A – Mgr. Schmidtová 

2.B  - Mgr. Kent 

2.C – Mgr. Svoboda 

2.D – Mgr. Vondráček 

2.E – Mgr. Cudrák 

 

V době konání didaktických testů dohlédnou třídní učitelé žáků 4. ročníku na 

vyklizení skříněk a odevzdání klíčů od skříněk. Seznam žáků s vybranými klíči 

předají nejpozději dne 26.5. Ing. Růžičkové. Dne 26.5. odevzdají třídní učitelé 

4.C, 4.D a 4.B doplněné papírové třídní výkazy v kanceláři ZŘŠ. Odevzdali již TU 

4.A a 4.E. 

 

 

 

 

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha 

 Mgr. et Bc. Dalecký Jan                                                   V Praze 17. 5. 2021 

 

 

 

 


