
Vážení rodiče, 

od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na 

území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 

12. do 16. 10. 2020 se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do  

23. 10. 2020  se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu 

bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd - 

nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně 

podle § 184a školského zákona.  

Změny se netýkají 1. stupně, pouze výuka plavání je po dobu tohoto opatření zrušena. 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Šlapal rozhodl na základě výše uvedeného opatření vlády ČR, že: 

 V týdnu od 12. 10. 2020 budou prezenční výuku navštěvovat třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, výuka 

bude probíhat podle stávajícího rozvrhu. 

 Třídy 8. A, 8. B a 9. A se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu distanční výuky, který žáci 

obdrží ve škole a zároveň bude zveřejněn na webových stránkách školy a systémem Bakaláři. 

 

 V týdnu od 19. 10. 2020 budou prezenční výuku navštěvovat třídy 8. A, 8. B a 9. A, výuka bude 

probíhat dle stávajícího rozvrhu. 

 Třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B se budou vzdělávat distančně dle rozvrhu distanční výuky, který žáci 

obdrží ve škole a zároveň bude zveřejněn na webových stránkách školy a systémem Bakaláři. 

 

 Na období 26. 10. a 27. 10. 2020 byly MŠMT vyhlášeny dny volna. 

Všem žákům, kteří se budou vzdělávat distanční formou, byly hromadně odhlášeny obědy, v případě zájmu 

o oběd volejte vedoucí školní jídelny a oběd si můžete nahlásit. Oběd bude vydáván do jídlonosičů za 

všech protiepidemiologických opatření.  

Žákům, kteří nevlastní žádné zařízení pro možnost dálkové výuky, zapůjčí škola prostřednictvím zákonných 

zástupců na základě Smlouvy o výpůjčce notebook. 
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