
INFROMACE K ORGANIZACI VÝUKY NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÝCH 

OPATŘENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 8. 10. 2020 

 

Mateřská škola 

 stávající režim se nemění 

 do 25. 10. 2020 je zrušen plavecký výcvik předškoláků 

 

Základní škola – 1. stupeň, přípravná třída 

 stávající režim se nemění 

 nadále platí zákaz zpěvu 

 režim tělesné výchovy zůstává beze změny, tzn. tělesná výchova probíhá dle rozvrhu (bez 

plavání), je možné využívat tělocvičnu 

 

Základní škola – 2. stupeň 

 střídává výuka tříd je zavedena následovně 

 12. – 16. 10. – prezenční výuka 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

                     – distanční výuka 8.A, 9.A, 9.B 

 19. – 23. 10. – prezenční výuka 8.A, 9.A, 9.B  

                     – distanční výuka 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

 prezenční výuka ve škole probíhá dle platného rozvrhu 

 součástí prezenční výuky nadále nesmí být zpěv ani sportovní činnosti (včetně plavání) 

 distanční výuka je na základě §184a školského zákona pro žáky povinná, komunikační 

platformou školy pro distanční výuku je aplikace Google Classroom, ke komunikace je 

možné využívat i školní e-mailové účty žáků  

 žáci jsou tedy povinni sledovat oznámení v této aplikaci, případně v e-mailovém účtu 

 školní jídelna umožní odběr oběda i žákům na distanční výuce 

 

Školní družina 

 stávající režim se nemění 

 do 25. 10. jsou z důvodu uzavření vnitřních sportovišť zrušeny aktivity Sportuj ve škole 

 

Školní klub 

 všechny aktivity školních klubů byly mimořádným opatřením zakázány, takže všechny 

kroužky školního klubu naší školy mají do 25. 10. přerušenu svojí činnost 

 

Další aktivity jako doučování v rámci Šablon, předměty speciálně pedagogické péče, 

pedagogické intervence budou v době přítomnosti žáků ve škole probíhat standardně, v době 

jejich nepřítomnosti na základě domluvy. 

 

Mimořádným opatřením MŠMT byla stanovena odlišnost v organizaci školního roku a dny 

26. a 27. 10. 2020 byly určeny jako volné dny (v těchto dnech nebude probíhat prezenční ani 

distanční výuka). V mateřské škole a ve školní družině je na tyto dva dny vyhlášen 

prázdninový provoz (který tak bude trvat 26.-27.10. a 29.-30.10.) a rodiče tak děti 

k docházce přihlašují.   

 

 

         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                  ředitel školy 


