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Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563, 516 01 

http://www.zsrychnov.cz, tel.: 494539811, kancelar@zsrychnov.cz 

 

 

Organizace práce od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020  

 
  Dohled před ŠD  

11:45 – 15:00 h 

 

15. 6.  

po 

Výuka na pavilonu + distanční výuka + konzultace 

Distanční výuka 

Konzultace pro skupiny 2. stupně 

ŠD Csibriová 

16. 6. 

út 

Výuka na pavilonu + distanční výuka + konzultace 

Distanční výuka 

Konzultace pro skupiny 2. stupně 

15:00 h schůzka rodičů budoucích prvňáčků – 

pavilon – Po, Je, Kj, Kr, Ma, Vr 

ŠD Kasper 

17. 6. 

st 

Výuka na pavilonu + distanční výuka + konzultace 

Distanční výuka 

Konzultace pro skupiny 2. stupně 

ŠD Zemánková 

18. 6. 

čt 

Výuka na pavilonu + distanční výuka + konzultace 

Distanční výuka 

Konzultace pro skupiny 2. stupně 

9. A – konzultace* + Šr, Fr, Vo od 8:45 h č. 30, 31 

9. B – konzultace* + Bo, Ha, Vo od 9:00 h č. 14, 15 

ŠD Handa 

19. 6. 

pá 

Výuka na pavilonu + distanční výuka 

(výběr učebnic 5. ročníku – dle pokynů TU) 

Distanční výuka 

Konzultace pro skupiny 2. stupně 

9. C – konzultace* + Na, Ha, Vo od 9:00 h č. 17, 18 

ŠD Heřman 

   

22. 6. 

po 

Výuka na pavilonu + distanční výuka (výběr 

učebnic 5. ročníku – dle pokynů TU) 

Distanční výuka 

Úpravy klasifikace v bakaláři do 12:00h  

Zrušeno odpolední 

zaměstnání ve 13:00 h 

13:30 h Pedagogická rada 
(všichni pg.pracovníci) 

23. 6. 

út 

Výuka na pavilonu + distanční výuka (výběr klíčů 

1. – 4. ročníku – dle pokynů TU)  

Distanční výuka 

ŠD Hadamová 

24. 6. 

st 

Výuka na pavilonu + distanční výuka (výběr klíčů 

1. – 4. ročníku – dle pokynů TU)  

Distanční výuka. Tisk vysvědčení, podpisy. 

Konzultace 9. ročníku – dle TU a vých. poradkyně 
(nácvik vyřazování 9. A, 9. B) 

ŠD Řízková 

25. 6.  

čt 

Ukončení výuky na pavilonu  

Odevzdání krabiček s klíči od šatních skříněk do 

sborovny na pavilonu do 13:00 h 

Ukončení distanční výuky 

Konzultace 9. ročníku – dle TU a vých. poradkyně 

(nácvik vyřazování 9. C) 

ŠD Petrová 
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26. 6. 

pá 

Vydávání vysvědčení dle harmonogramu (mokrá 

varianta – dělení tříd na skupiny do 15 žáků, suchá 

varianta – rozdávání vysvědčení v přírodě) – 

definitivně potvrdíme ve čt 25. 6. dle předpovědi 

počasí  

Odpolední zaměstnání 

zrušeno 

   

29. 6. SERVISNÍ DEN  
= konzultace pro rodiče s TU od 8:00 do 14:00 h 

14:00 porada na hlavní 

budově 

30. 6. Organizační práce před prázdninami (dokumentace, 

květiny, učebny a kabinety apod.) 

 

 

*Konzultace pro 9. třídy: výběr učebnic, klíčů apod. – organizuje třídní učitelka a další 

vyučující, Mgr. Vokoun od 10:00 do 12:00 h přebírání učebnic ve skladu  

Žáci mohou vstoupit do školy pouze po odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti 

(pokud již odevzdali, mají TU uloženo) a stále musí mít ve škole roušku 

Žáci mohou jít v den konzultace na oběd, pokud se nejpozději den dopředu do 11 h nahlásí 

svojí třídní učitelce – ta předá info do 11:30 h ředitelce školy. 
 
RK 15. 6. 2020 

                                                   Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy 

 


