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OZNÁMENÍ
o zahájení prezenční výuky
V pondělí 30.11.2020 bude opětovně zahájena prezenční výuka žáků celého I. stupně ZŠ a žáků
9. třídy. Střídavou formou bude probíhat prezenční výuka také u zbývajících žáků (tzn. u 6-8.
ročníku).
1. I. stupeň ZŠ
-

Výuka probíhá dle běžného rozvrhu.

2. II. stupeň ZŠ
-

-

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který žáci najdou v aplikaci SkolaOnline
(elektronické žákovské knížce). V rozvrhu došlo ke změnám (minimálním), které
byly vyvolány zákazem sportovních činností a zpěvu.
Pro 9. ročník bude organizována pravidelná prezenční výuka.
Výuka žáků 6-8. ročníku bude probíhat tak, že se bude vždy po týdnu střídat
prezenční výuka s distanční výukou.
Konkrétně :
- V týdnu od 30.11. do 4.12. byli do prezenční výuky zařazeni žáci 7. třídy. Pro
žáky 6 a 8. třídy bude pokračovat distanční výuka. (Termín další prezenční výuky
žáků 7. třídy – 14.12.-18.12.)
- V týdnu od 7.12. do 11.12. budou do prezenční výuky zařazeni žáci 6 a 8. třídy
a pro žáky 7. třídy bude organizována distanční výuka podle rozvrhu, který byl
platný do 30.11.2020. (Termín další prezenční výuky pro šestou a osmou třídu
– 21.12.-22.12.)

UPOZORNĚNÍ:
-

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
(s výjimkou konzumace jídla).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že je doporučeno častější větrání a častější pobyt žáků na
čerstvém vzduchu, prosíme rodiče, aby dětem připravili teplé a pohodlné oblečení.
Provoz ŠD a školní kuchyně bude probíhat v obvyklém režimu. (Prosíme rodiče, aby
nejpozději do 07:30 hod. 30.11.2020 objednali dětem oběd.)
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