
V TABULKÁCH PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY A UVÁDÍME SPOJOVÁNÍ, CO ODPADÁ A CO SE MĚNÍ.  

PROZORNĚ PROČTĚTE SVOJI TŘÍDU. 

 

Třída 6.A 

den  Vyučovací hodina předmět změna 

pondělí 2.h. a 3.h. Tv Pro celou třídu vysílá na MS Teams p.uč. 
Novák 

 4.h. a obě další 
hodiny v týdnu 

Aj Každá paní učitelka vysílá na MS Teams 
pro svoji skupinu 

úterý 6.h. ČJ 
spojeno 

p.uč. Netolická vysílá pro celou třídu, 
p.uč. Zavřelová je připojena a bude 
pomáhat a zapojovat se 

 2.h. a 3.h. VV V první hodině Vv se vysílá teorie dle ŠVP 
(dějiny umění), druhou hodinu se kreslí 
nebo maluje 

středa 6.h. Pč ODPADÁ 

čtvrtek 1. h. M 
spojeno 

p.uč. žEJDLÍKOVÁ vysílá pro celou třídu 

pátek NIC SE NEMĚNÍ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída 7.A 

den  Vyučovací hodina předmět změna 

pondělí 2.h. a každá další 
hodina v týdnu 

Aj Každá paní učitelka vysílá svojí 
skupině 

 6.h. Pč ODPADÁ 

úterý Nic se nemění   

středa 6.h. Volitelné 
předměty 

p.uč Kolářová vysílá pro eTwinning a 
Konverzaci v Aj (pokud nepřijde do 
práce p.uč. Netolická) 

 
Žáci v předmětu Práce na PC pracují 
na cvičeních doma a nevysílá se  
 
p.uč. Grassinger vytvořil skupinu 
z Dílen a Ekopraktika a vysílá o 
přírodě 
 
Sportovní hry vysílá p.uč. Novák 
 
 

čtvrtek 1.h. ČJ 
spojeno 

Pro obě skupiny vysílá p.uč. 
Broďáková spolu s p.uč. Zavřelovou 

 5.h. M 
spojeno 

Pro celou třídu vysílá p.uč. 
Žejdlíková 

 7. a 8. h. Tv Vysílají oba učitelé pro dívky a 
chlapce zvlášť 

pátek Nic se nemění   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída 8.A 

den  Vyučovací hodina předmět změna 

pondělí NIC SE NEMĚNÍ   

úterý NIC SE NEMĚNÍ TV Vysílají oba učitelé pro 
svoji polovinu 
dívky/chlapci 

středa 5.h. Volitelné předměty 
- všechna skupiny 
spojené 

p.uč. Svobodová vysílá 
celé třídě 8.A o 
informatice 

 2.h. ČJ spojeno p.uč. Broďáková spolu 
s p.uč. Zavřelovou 
vysílají pro celou třídu 

čtvrtek NIC SE NEMĚNÍ   

pátek 4.h. M spojeno p.uč. Petružálková 
vysílá pro celou třídu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída 9.A 

den  Vyučovací hodina předmět změna 

pondělí Nic se nemění   

úterý 1. a 2.h. Místo VV Bude zadaná domácí práce – 
pracovní listy z Českého jazyka 
s povinností odevzdat  
NEVYSÍLÁ SE, KAŽDÝ SI PRACUJE 
DOMA SÁM 

úterý 4. h M Každá paní učitelka vysílá pro svoji 
polovinu třídy (zachovat přípravu 
na přijímací zkoušky)  

úterý 8.h. Místo 
Volitelných 
předmětů 

p.uč. Modráčková Český jazyk na 
MS Teams 

středa 3.h ČJ Pro obě skupiny vysílá p.uč. 
Modráčková spolu s p.uč. 
Zavřelovou 

čtvrtek 7.h. Místo 
Mediálního 
semináře 

p.uč. Modráčková Český jazyk na 
MS Teams 

pátek 5. a 6.h. Místo Tv Bude zadaná domácí práce – 
pracovní listy z MATEMATIKY  
s povinností odevzdat  
NEVYSÍLÁ SE, KAŽDÝ SI PRACUJE 
DOMA SÁM 

 

 

 

 

 

 

 


