Organizace střídavé výuky na 2. stupni školy
V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) přijala
naše škola následující opatření:

ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet
přítomných žáků ve škole.
Ředitel školy rozdělil žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určil,
která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v
týdnu od 19. do 23. října 2020.
V týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 se bude prezenčně vzdělávat:
Třída: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
Třída 6. B, 8. B, 9. B se bude vzdělávat distančně.

V týdnu od 19. 10. - 23. 10. 2020 se bude prezenčně vzdělávat:
Třída 6. B, 8. B, 9. B
Třída: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A se bude vzdělávat distančně.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě
vzdělávání. Všichni žáci obdrží od vyučujících úkoly na svůj školní e-mail den předem dle
stanoveného rozvrhu hodin. Řídí se pokyny vyučujících.
V případě, že zákonný zástupce bude požadovat zaslání úkolů v tištěné podobě - informujte
třídního učitele, se kterým bude dohodnut způsob předávání.
Provoz naší školní jídelny není přerušen. Žáci, kteří se vzdělávají distanční formou, mají
nárok na odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu.
Žáci, kteří jsou daný týden v distanční formě vzdělávání, mohou využívat služeb školní
jídelny pondělí – pátek od 12.45 – 13.15 hodin. Prosíme o důsledné dodržování časů.
Prosíme žáky, kteří v době distančního vzdělávání nebudou chodit na obědy, aby si stravu
odhlásili.
Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
1. stupeň základní školy- stávající režim se nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv —
výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se
nemění).
26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako
dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

