PROVOZ ŠKOLY V DOBĚ 12. – 23. 10. 2020
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 se na 2. stupni
základních škol zavádí střídavá výuka.
Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků
přítomných ve škole.
Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, 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.
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě
vzdělávání.

12. - 16. října 2020
výuka ve škole
6.A
7.A
8. třída
9.A

19. - 23. října 2020

distanční výuka
6.B
7.B

výuka ve škole
6.B
7.B

9.B

9.B

distanční výuka
6.A
7.A
8. třída
9.A

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams dle běžného RH od 7:40 do 12:55 hodin.
Online hodiny – 2x ČJ, M; 1xAJ, ostatní předměty formou zadání práce v MS Teams.

1. stupeň – probíhá běžná výuka dle RH včetně TV, plavání je zrušeno, platí zákaz zpěvu.
Školní družina - běžný provoz
Školní klub – provoz v režimu školní družiny – pouze pro žáky 1. stupně
Školní jídelna – od 9. 10. omezen počet osob u stolu na 4
 Žákům, kteří budou mít distanční výuku, jsou obědy hromadně odhlášeny.
 Kdo má zájem o obědy, je nutné se nahlásit (telefonicky 571 634 057, e-mailem:
iveta.bechna@zszasova.cz; přes systém I-Canteen)
 Obědy budou žákům, kteří mají distanční výuku, vydávány do jídlonosičů.
 Označené jídlonosiče s připevněným čipem je nutné ráno přichystat na rampu ze zadní
strany školy.
 Výdej jídlonosičů z rampy 11: 00 – 13:30.

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.
Mgr. Tomáš Brňovják v.r.
ředitel školy

