
Vážení rodiče, milí žáci, 

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 30. 11. 2020 k následující úpravě vzdělávání:  

1.  Ve škole je povolena osobní přítomnost: 

 žáků 1. stupně –  povinná prezenční výuka 

 žáků 9. ročníků – povinná prezenční výuka 

 žáků 6. – 8. ročníků – rotační povinná prezenční výuka, to znamená: 

o 30.11. – 4.12. (sudý týden): prezenčně 6.A, 6.B, 6.C, 8.B 

o 7.12. – 11.12. (lichý týden): prezenčně 7.A, 7.B, 7.C, 8.A  

Dále se střídá po týdnech. Pro žáky, kteří nejsou prezenčně ve škole, je povinné vzdělávání distančním 

způsobem dle dosud platného rozvrhu. 

Pro žáky 1. a 2. ročníků zůstává v platnosti režim nastavený k 18.11.2020. 

Žáci 3. ročníku – výuka od 8 do 12:30 dle upraveného rozvrhu.  Čas příchodu do školy bude sdělen třídními 

učiteli. 

Žáci 4. a 5. ročníku – posunut začátek vyučování – výuka od 2.vyučovací hodiny do 13:30 dle upraveného 

rozvrhu. Čas příchodu do školy bude sdělen třídními učiteli. 

Žáci 2. stupně – výuka od 8 hodin dle upraveného rozvrhu bez odpoledního vyučování. Čas příchodu do 

školy bude sdělen třídními učiteli. Vstup zadním vchodem do budovy školy. 

2. Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude v provozu ranní družina a odpoledne 

bude školní družina otevřena v omezeném režimu denně do:  

16:00 pro žáky 1. a 2. ročníků 

15:30 pro žáky 3. ročníků 

3. Všichni účastníci prezenčního vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. 

4.  Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím). 

5. V prezenční výuce jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou). 

6. Stravování žáků 1. stupně je zajištěno ve školní jídelně. Stravování žáků 2. stupně je zajištěno formou 

take-away. Obědy si mohou vyzvedávat zezadu budovy v čase 12:30 – 14:00. 

Budova školy je otevřena každý den od 7:30. 

Další informace zašlou třídní učitelé. 

 

Vážení rodiče, děkujeme všem za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech. 

Jana Jeřábková, ředitelka školy 

 


