Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového
opatření Vám zasíláme aktuální informace.
Vláda
I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59
hod.
 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se
nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při
zdravotnickém zařízení
 provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém
vzdělávání
 provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a
vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv
 provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to
tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání
II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59
hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých
škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a
základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.
III. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října
2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.

Pro žáky I. – IX. třídy naší školy platí od 14. října do 1. listopadu 2020 následující:
 žáci přechází na distanční vzdělávání
 další pokyny k distanční výuce doma budou žákům zaslány v pátek prostřednictvím
mailů zákonných zástupců a budou k dispozici na webu školy - úřední deska, aktuální
informace COVID – 19 (zadání pro distanční výuku od 14. 10. do 16. 10. 2020 dostali
žáci ve škole dne 13. 10. 2020)
 školní družina není v provozu
 kroužky školy nejsou v provozu
 pro všechny žáky je umožněn odběr obědů v rámci školního stravování (Žáci si mohou
vyzvednout oběd v jednorázových obalech ve školní kuchyni bočním vchodem v době
od 11:00 do 12:00 hodin. Pokud nemají zájem o odběr oběda, je nutné oběd předem
odhlásit.)
 žáci jsou povinni denně sledovat aktuální informace k výuce na webových stránkách
školy – úřední deska, aktuální informace COVID - 19
O dalších aktuálních informacích Vás budeme neprodleně informovat. Veškeré informace
můžete sledovat na stránkách školy na úřední desce.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Vladimíra Jáchimová
ředitelka školy

