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Důležitá informace: organizace výuky a další provozní opatření od 12. 10. 2020  

 

Vážení rodiče, žáci, 

 

nařízením Vlády ČR dochází s účinností od 12. 10. 2020 k úpravě organizace výuky a dalším provozním 

opatřením. 

Žáci 2. stupně se budou vyučovat střídavě po týdnu distančně (z domova) a prezenčně (ve škole), a to zatím 

po dobu 2 týdnů. V týdnu prezenční výuky se bude vyučovat podle běžného rozvrhu. 

Všechny informace budou na webu školy aktualizovány nebo doplňovány podle případných dalších 

nařízení. Informace budou zapsané také v ŠOL a žákům, kteří nemají internet, zajistí třídní učitel zápis do 

papírové ŽK. 

I. Organizace: 6. a 7. ročník prezenční výuka 12. 10. – 16. 10. 2020  

                      6. a 7. ročník distanční výuka  19. 10. -  23. 10. 2020 

                      8. a 9. ročník distanční výuka  12. 10. – 16. 10. 2020  

                      8. a 9. ročník prezenční výuka 19. 10. -  23. 10. 2020 

Strategie distanční výuky: 

1. Jednotný systém zadávání úkolů k procvičování a opakování do ŠOL – domácí úkoly + úložiště. 

2. V pondělí zadání úkolů na týden v přiměřeném rozsahu. 

3. Žáci úkoly vypracují podle pokynu do pátku. 

3. Zaměření na procvičování a opakování učiva, praktická cvičení. 

4. Hodnocení žáků bude slovní, zpětnou vazbu obdrží první vyučovací hodinu v rámci prezenční výuky. 

5. Třídní učitelé si na středu na plánují online třídnickou chvilku se žáky. 

6. Vyučující českého jazyka, matematiky a cizích jazyků si naplánují jednu hodinu výuky online.  

6. Pro žáky, kteří nemají připojení k internetu, připraví vyučující papírovou formu zadání a předají třídnímu 

učiteli, který celou složku pro žáka odevzdá na sekretariát v pondělí a následující týden pro druhou skupinu 

žáků v pátek. Žák si úkoly vyzvedne. 

 

II. Prodloužené prázdniny: 

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude prodloužené volno i o dny 26. a 27. 10. 

 

III. Provoz školní jídelny: 

V týdnu distanční výuky jsou obědy pro dané ročníky odhlášené, rodiče si mohou ale obědy přihlásit.       

Žáci si mohou oběd odebrat do jídlonosiče vchodem do školní jídelny ze dvora v době                                              

od 11. 00 do 11. 30 hod. 
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V týdnu od 26. 10. do 30. 10. bude školní jídelna mimo provoz. 

Ovoce a mléko do škol nebude v těchto týdnech zaváženo. 

 

IV. Školní družina: 

Provoz školní družiny podle běžného režimu, ale doporučujeme všem účastníkům nosit roušku. 

Provoz bude pro účastníky zajištěn i ve dnech 26. a 27. 10.  

V. Školní klub: 

Provoz školního klubu je od 12. 10. 2020 do 30. 10.  zrušen. 

 

VI. Výuka žáků 1. stupně probíhá v normálním režimu. 

 

Zvládli jsme jaro, zvládneme i podzim. Děkuji Vám všem předem za podporu a spolupráci. Důležitý je 

optimismus, že se snad vše někdy vrátí do normálu….. 

 

S přáním, pokud možno poklidného dne 

 

Mgr. Hana Kašková 

ředitelka školy 

 

 

 


