
Mimořádné opatření MZd od pondělí 12. 10. 2020  

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek vyhlásil ministr zdravotnictví nová opatření, která se dotýkají provozu školy, a to od pondělí 12. 10. 2020.  

 

Na základě těchto opatření upravujeme provoz školy takto: 

 

Provoz 1. stupně ZŠ je nezměněn, pouze odpadá výuka plavání. 

 

Provoz školní družiny se nemění. 

 

Provoz školního klubu je v období od 12. 10. do 30. 10. 2020 přerušen. 

 

Provoz 2. stupně ZŠ se upravuje takto: 

 

Střídavá výuka 2. stupně v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020: 

Výuka ve škole  6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

 

Distanční výuka – doma,  

povinná pro všechny žáky! 

8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

 

Střídavá výuka 2. stupně v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020: 

Výuka ve škole  8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

Distanční výuka – doma, 

povinná pro všechny žáky! 

 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B. 

 

 

Distanční výuka je povinná a zpracované písemné výstupy budou hodnoceny. Pokud žák nemá možnost realizovat 

on-line výuku, neprodleně zákonný zástupce informuje školu a společně dohodnou formu distančního vzdělávání.   

Výuka ve škole se uskuteční podle platného rozvrhu. 

Distanční výuka: 

Úkoly budou zadány v Bakalářích – Komens, online výuka. 

Upozornění na zadané úkoly s termínem odevzdání najdete v Bakalářích. 

 

Školní jídelna bude v provozu bez omezení.  

Od pondělí 12. 10. 2020 žáci, kteří se budou povinně vyučovat distančním způsobem, mají  

k dispozici oběd ve školní jídelně ZŠ Němčice nad Hanou za dotovanou cenu. 

Kdo si oběd neodhlásí, bude ho mít automaticky připraven k odebrání. Oběd je nutno odhlásit jeden den předem 

(www.strava.cz, telefonicky v době od 6:00 do 14:00 na čísle 582 386 050). 

Žáci 8. ročníku přijdou na oběd ve 13:10 hodin a žáci 9. ročníku v čase od 13:25 hodin. 

V dalším týdnu od 19. 10. - 23. 10. 2020 pro 6. ročník v čase od 13:10 hodin, pro 7. ročník v době od 13:25 hodin. 

Pro vstup do školní jídelny použijte boční vchod z odpočinkové plochy u Sportovní haly (bezbariérový přístup).   

 

Podzimní prázdniny: 26. 10. – 30. 10. 2020  

 

Omlouváme se za případné komplikace a doufáme, že tato situace nebude trvat dlouho. Přejeme vám hodně zdraví a 

trpělivosti. 

 

Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy 

Mgr. Anna Vlčová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň 

Mgr. Jana Benešová, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň 

http://www.strava.cz/

