
Aktuální informace o vydání krizových opatření vzhledem ke COVID-19 

Platnost od pondělí 12. 10. 2020 

 

● Pro MŠ se nic nemění. 

● V týdnu od 26. do 30. 10. mají všichni žáci týden podzimních prázdnin.  

● U tříd 1. stupně ZŠ se další nová opatření nezavádí. Ruší se pouze výuka plavání. 

● Níže uvedené změny se zavádějí u tříd 2. stupně ZŠ. 

 

1. Zavádí se střídavá výuka.  

● V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 budou mít distanční výuku všechny třídy 8. a 9. ročníku. (Žáci 

nejdou do školy, ale mají povinnost se vzdělávat doma). 

6. a 7. ročník má prezenční výuku, tzn. chodí normálně do školy dle platného rozvrhu.  

● V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 budou mít distanční výuku všechny třídy 6. a 7. ročníku. (Žáci 

nejdou do školy, ale mají povinnost se vzdělávat doma). 

8. a 9. ročník má prezenční výuku, tzn. chodí normálně do školy dle platného rozvrhu. 

 

2. Žáci, kteří budou mít distanční výuku, dostanou v pátek rozvrh hodin se zaznačenými hodinami s on-

line výukou (s využitím videokonferencí). Budou to vždy 2 hodiny M, ČJ, AJ a 1 hodina dalších 

předmětů bez výchov. Žák má za povinnost se této výuky na dálku zúčastnit. Vyučující eviduje 

přítomnost žáka. 

Dále bude zaslán týdenní plán učiva v jedné tabulce, tak jak jste zvyklí i s odkazy na 

videokonference. Připomínáme, že distanční výuka je povinná. Žák může být za ni i hodnocen. Žák je 

povinen plnit i úkoly zadané prostřednictvím Google Classroom.  

 

3. Stravování 

Žáci na distanční výuce si mohou přihlásit a odebrat stravu, ale jen v době od 13:35.  

Přihlašování a odhlašování obědů probíhá beze změn. Vstup žákům na distanční výuce bude umožněn 

pouze zadním vchodem a s přezůvkami. 

Není možné, aby si žáci na distanční výuce brali svůj oběd do jídlonosičů. Oběd se konzumuje ve školní 

jídelně. 

Pro žáky s prezenční výukou se v některých třídách upraví příchod na oběd. 

V jídelně děláme nový zasedací pořádek, aby mezi dětmi byly předepsané rozestupy. 

4. Zájmové kroužky 

Dočasně se přerušuje činnost všech sportovních kroužků – florbal, judo, gymnastika. Venkovní atletika 

do 20 osob může probíhat. Jsou zrušeny i kroužky organizované centrem volnočasových aktivit 

Krouzky.cz. 

Kroužky do 10 osob v interiéru mohou probíhat. Takže naše organizované naší školou – čtenářský klub, 

parlament, vaření, keramika, zábavná logika, deskovky, Pohodář, Pavouček ... atd. fungují. 

Kroužkům od jiných organizací (např. Yamaha, angličtina, šachy, Věda nás baví...) umožníme fungovat, 

pokud mají do 10 dětí a splňují opatření, která jsou pro ně určena. Pro bližší informace musíte 

kontaktovat pořadatele těchto kroužků. 

 

S přáním všeho dobrého a pevného zdraví 

vedení školy. 


