Vážení rodiče, milí žáci,
protože se epidemiologická situace nevyvíjí dle zpráv dobře, jsme nuceni vzhledem k nařízení
vlády zahájit prezenční výuku od 4.1.2021 pouze pro 1. a 2. ročník – zatím do 10.1.2021. Od
3. ročníku budou žáci vyučováni distančně. Vrátíme se tedy k rozvrhům on-line výuky, kdy se
bude jednat o výuku povinnou v rámci hlavních předmětů podle přesně daného rozvrhu.
Výchovy (výtvarná, pracovní, tělesná), volitelné předměty a výpočetní technika budou také
v rámci rozvrhu vyučovány, ale žáci nejsou povinni se jich účastnit. Výrazně ale
doporučujeme, aby žáci neúčastnící se on-line hodin plnili zadanou práci a s učiteli výchov
komunikovali a plnili zadanou samostatnou práci. I z těchto předmětů budou žáci v pololetí
klasifikováni. Časová dotace bude max. 20 minut podle charakteru činnosti. Informace, jak
bude výuka probíhat Vám předají na prvním stupni třídní učitelé, na druhém stupni zástupce
ředitele pro 2. stupeň. Pokud se žák nebude moci účastnit on-line výuky hlavního
předmětu, bude muset být z výuky omluven (elektronicky, telefonicky…).
První stupeň:
Na prvním stupni mezi povinné předměty v on-line režimu řadíme: M, Čj, Aj, PRV, PŘ, VL.
Na prvním stupni mezi nepovinné předměty v on-line režimu řadíme: Výchovy, výpočetní
technika, volitelné předměty.
Ruší se sborový zpěv.
Druhý stupeň:
Na druhém stupni mezi povinné předměty v on-line režimu řadíme: M, Čj, Aj, 2. cizí jazyk, D,
Z, PŘ, F, Ch.
Na druhém stupni mezi nepovinné předměty v on-line režimu řadíme: tělesná výchova,
hudební výchova, výtvarná výchova, občanská a rodinná výchova, volba povolání, výchova ke
zdraví, výpočetní technika, vedení domácnosti, pěstitelství, konverzace z angličtiny,
přírodopisná praktika, sportovní hry, cvičení z češtiny, fyzikální praktika, základy ekologie
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude od ledna probíhat dle školního řádu, tzn. stupni
1 až 5 (výborně až nedostatečně) s různou vahou.
Školní jídelna bude zpřístupněna i pro žáky na distanční výuce, přičemž nebude možné sníst
oběd přímo ve škole. Oběd bude vydán do přineseného jídlonosiče (krabičky) – v časovém
rozmezí 11:30 – 13:00.

1. a 2. ročníky nastupují 4.1.2021 ke klasické prezenční výuce dle rozvrhu, který zašlou
třídní učitelé do 1.1.2021. Všichni účastníci prezenční výuky mají povinnost nosit
ochranu úst a nosu (roušku) a dodržovat veškerá hygienická vládní nařízení a
doporučení. Pro žáky bude zajištěna možnost využít ranní i odpolední školní družinu.
Žáci se ve školní družině nebudou mezi sebou mísit. Oběd bude zajištěn ve školních
jídelnách.

Doufám a věřím, že se co nejdříve vrátíme k prezenční výuce, jak tomu bylo před vánočními
prázdninami.

Přeji všem pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2021
Za vedení školy Mgr. Bc. Jan Šindelář

