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1. Informace k výuce od 12. 10. do 30. 10. 2020 

 U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (změny: výuka hudební výchovy – bez zpěvu; režim 

pro sportovní činnosti se nemění, pouze se přerušuje výuka plavání až do odvolání).  

 U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka. 

2. Zajištění střídavé výuky na 2. stupni 

Rozdělení tříd (s přihlédnutím k počtu tříd, na výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, …) 

Týden od 12. do 16. října 2020 

 6. A, 6. B, 9. A. 9. B – prezenční výuka 

 7. A, 7. B, 8. A, 8. B – distanční výuka 

Týden od 19. do 23. října 2020 

 7. A, 7. B, 8. A, 8. B – prezenční výuka 

 6. A, 6. B, 9. A. 9. B – distanční výuka 

Další informace: 

 Prezenční výuka bude realizována dle platného rozvrhu v plném rozsahu. 

 Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.  

 Výuka realizována dle platného rozvrhu – nebudou však vyučovány předměty: TV, HV, VV, Čsp. 

 Komunikace i zasílání vzdělávacích materiálů či zadávání úkolů bude probíhat prostřednictvím 

informačního systému školy Edupage. 

 Online hodiny přes Google Meet (bude předem oznámeno). 

Týden od 26. do 30. října 2020 

 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva 

dny řádných prázdnin 29. – 30. října. 

3. Stravování 

Zařízení školního stravování musí s účinností od 9. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) dodržovat povinnosti 

stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb. 

 Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu 

je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob 

je rozestup alespoň 2 metry).  

 Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. 

 Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se 

povinně vzdělávají distančním způsobem.  

 Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (do jídlonosičů) v době od 13:20 do 

13:45 hodin (vstup do školy s rouškou, pouze služebním vchodem /přední budova A/, zvonit na vedoucí 

školní jídelny). 

 Žáci, kteří budou mít v daném týdnu distanční vzdělávání, budou mít automaticky odhlášeny obědy. 

Pokud přesto budete mít o obědy zájem, je nutno se k odběru přihlásit (přes systém Strava.cz nebo přímo 

kontaktovat vedoucí jídelny). 

Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 


