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V Kácově  25. 11. 2020 

 

2. stupeň - informace k provozu od 30. 11. 2020  

 
od 30. 11. 2020 – pravidelná prezenční výuka pro žáky 9. třídy, výuka 6. – 8. třídy 

bude v tzv. rotačním režimu (střídání celých tříd po týdnu) 

 

Osobní přítomnost žáků ve škole: 

 
 30. 11. – 4. 12. 2020 7. – 11. 12. 2020 14. – 18. 12. 2020 21. – 22. 12. 2020 

6. třída     

7. třída     

8. třída     

9. třída     

 

- Symbol  znamená, že probíhá distanční vzdělávání a žáci nejsou ve škole 

- výuka probíhá dle řádného rozvrhu včetně odpoledního vyučování 

- při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti  

- během dne je doporučeno zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu 

- pravidelné větrání o přestávkách i během hodin 

- vstup do budovy školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy 

- žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole 

- každý žák musí mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky 

- školní stravování je zajištěno – žáci 2. stupně, kteří mají být osobně přítomni 

na vyučování a obědy odebírali, je mají od 30. 11. 2020 přihlášené (odhlášení je 

možné na tel. 327 324 673) 

- ve škole i ŠJ jsou dodržována platná hygienická nařízení 

                                                            
Mgr. František Procházka, ředitel školy                         


