
Vážení učitelé, milí žáci, 

včera vyhlásilo MZd a MŠMT další protiepidemiologická opatření, které mají vést k zastavení zhoršující 

se situace ohledně nákazy koronavirem. 

Pro nás všechny a pro naši školu to znamená následující: 

1. výuka pro žáky 1. stupně neboli pro žáky 1. - 5. ročníku bude i nadále probíhat prezenčně, to   

    znamená  ve škole. Je zrušena výuka plavání. 

 

2. provoz školní družiny není nijak omezen a ŠD funguje pořád stejně. 

 

3. výuka pro žáky 2. stupně neboli pro žáky 6. - 9. ročníku bude probíhat v příštích 14 dnech  

    následujícím způsobem: 

a) příští týden 12. - 16. října budou do školy povinně docházet žáci 7. a 9. ročníku. 

    žáci 6. a 8. ročníku budou mít distanční výuku (neboli výuku doma) v rozvrhu stanoveném školou,    

    která je však pro všechny žáky povinná. 

b) v dalším týdnu 19. - 23. října se to vymění. Do školy budou povinně docházet žáci 6. a 8. ročníku.  

    Žáci 7. a 9. ročníku budou mít povinnou distanční výuku (neboli výuku doma) v rozsahu stanoveném    

    školou. 

c) zdůrazňuji, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná a rodiče jsou povinni neúčast žáků na    

    distanční výuce řádně omlouvat - zprávou třídnímu učiteli do Edupage! 

    Taktéž jsou všichni žáci povinni každý den sledovat zprávy a úkoly, které jim vyučující zašlou do   

    Edupage! 

d) rozsah distanční výuky Vám bude zaslán zprávou v Edupage během tohoto víkendu 10. - 11. října. 

 

4. provoz školní jídelny není omezen, to znamená, že si žáci mohou objednávat i nadále obědy ve ŠJ. 

    Počet židlí u stolů je omezen na 4 a židle se nesmí mezi stoly přesouvat vzhledem k dodržení   

    nařízených rozestupů mezi stoly a mezi strávníky. 

    Žáci, kteří při distanční výuce budou doma, si mohou obědy vyzvednout každý den v době 13.45 -   

    14.00, ale pouze do jídlonosičů. 

    Příchod do ŠJ je pro tyto žáky pouze bočním vchodem od tenisových kurtů. 

    Při vstupu do ŠJ žáci použijí dezinfekci umístěnou na stěně u vstupních dveří. 

    Obědy si nesmí vyzvedávat žáci nemocní nebo ti, kteří jsou v karanténě. 

 

5. MŠMT upravilo organizaci školního roku tak, že v týdnu 26. - 30. října nebude ve škole výuka 

probíhat neboli podzimní prázdniny se prodlouží na celý tento týden 26. - 30. října 2020 a žáci budou celý 

tento týden doma. V těchto dnech nebude tedy probíhat ani distanční způsob vzdělávání. 

 


