Informace k výuce od 12. 10. 2020
Přípravná třída
-

probíhá prezenční výuka beze změn

Třída 1. A





Podmínkou vstupu žáků 1. A do školy od 12. 10. 2020 je předložení potvrzení o negativním výsledku PCR
vyšetření testu na COVID-19.
Pokud žák navštěvuje ranní školní družinu, musí využít oddělení ŠD v budově školní jídelny (obě oddělení školní
družiny na malé škole jsou do 16. 10. 2020 uzavřena).
Žáci, kteří chodí do školní jídelny, mají obědy od 12. 10. 2020 automaticky přihlášené, pokud však některý žák
v pondělí 12. 10. do školy nenastoupí, musí rodič obědy odhlásit.
Všechny prostory malé školy byly vydezinfikovány.

Třídy 1. B, 1. C + 2.–4. ročník



v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 – z důvodu karantény probíhá distanční výuka
od 19. 10. 2020 – výuka bude probíhat prezenčně

5. ročník


probíhá prezenční výuka beze změn

Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná!
V týdnu od 26.–29. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT podzimní prázdniny.

2. stupeň
Na základě nového nařízení MZ a MŠMT jsme přistoupili na 2. stupni v příštích 14 dnech k těmto opatřením:
6. a 7. ročník
 v týdnu od 12.–16. 10. 2020 budou mít žáci prezenční výuku dle rozvrhu
 v týdnu od 19.–23. 10. 2020 bude výuka probíhat distančně
8. a 9. ročník
 v týdnu od 12.–16. 10. 2020 bude výuka probíhat distančně
 v týdnu od 19.–23. 10. 2020 budou mít žáci prezenční výuku dle rozvrhu
Další informace:
 Znovu upozorňujeme, že distanční výuka je povinná!
 V době distanční výuky budou žáci pracovat a komunikovat s vyučujícími prostřednictvím aplikace
Classroom/Google/.
Ti, co uvedli v dotaznících, že nemají žádný přístup k internetu a nemohou tak pracovat na dálku,
obdrží úkoly v papírové podobě
(6. a 7. ročník dostane úkoly během týdne prezenční výuky přímo od vyučujících. 8. a 9. ročník bude mít tyto
úkoly přichystané k vyzvednutí v úterý 13. 10. od 8 do 14 hodin ve vestibulu velké školy. Vypracované
úkoly pak s sebou žáci přinesou zpět do školy na prezenční výuku.)
 V době distanční výuky budou žáci, kteří chodí na obědy do ŠJ, automaticky odhlášeni. Pokud by však
měl někdo z nich zájem na obědy chodit, musí si obědy dopředu u vedoucí ŠJ telefonicky přihlásit.
Výdej obědů pro tyto žáky bude probíhat od 11.00 do 11.30 hodin.
 V týdnu od 26.–29. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT podzimní prázdniny.
 Ke komunikaci se zákonnými zástupci budeme využívat aplikaci Bakaláři, popř. telefonické spojení.
Vzhledem k tomu, že se opatření stále mění a může dojít k jejich prodloužení, prosíme, abyste sledovali
pravidelně naše webové stránky, kde Vám budeme poskytovat aktuální informace. V případě jakýchkoli
nejasností se obraťte na třídního učitele Vašeho dítěte nebo na vedení školy. Děkujeme za spolupráci.

