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  Milí rodiče,  
 

zdravíme Vás i tento týden s tou nejlepší zprávou, na kterou jsme všichni tak nedočkavě 
čekali. Od 30. 11. se vracíme do školy!! 
Podrobný manuál o tom, jak bude vše probíhat, jak budeme kombinovat, Vám zašleme ve 
středu 25. 11. na Komens a zveřejníme na webu a fb školy Potřebujeme vše pečlivě naplánovat 
a prodiskutovat v celém pedagogickém sboru.  
 
Co se dělo a bude dít následující týden? 
 
NÁVRAT 1. A 2. TŘÍD 

 
Ve středu 18. 11. se nám vrátili ti nejmenší žáčci 1. a 2. tříd. Opravdu jsme se 
všichni těšili a jsme rádi, že výuka naběhla do prezenčního režimu bez obtíží.  

 
 

VRÁCENÍ ŠKOLNÍCH iPADŮ 
 

• milí rodiče prvňáčků a druháčků, prosíme Vás o vrácení školních iPadů 
na vedení školy do 27. 11., abychom je mohli nachystat na výuku – 
děkujeme! 

 
 
DEN ČESKÉ HRDOSTI – 18. 11. 
 

• proběhl 18. 11. v různých předmětech 
• moc děkujeme žákům za velké množství příspěvků, fotek, prezentací, 

které si můžete prohlédnout na naší nástěnce umístěné webu školy i fb 
školy 
„DEN ČESKÉ HRDOSTI“ - ŠKOLNÍ NÁSTĚNKA 

• velké poděkování patří i našim pedagogům za skvělou přípravu svých hodin 
 

NÁVRAT ŽÁKŮ OD 30. 11. 
 
Co určitě od 30. 11. bude: 
 
PREZENČNÍ VÝUKA 

- žáci chodí od 30. 11. 2020 do školy 
každý den 

- rozvrh školní 
 

- celý 1. stupeň 
- celý 9. ročník 
- všechny dys třídy (6. D, 7. C, 8. C) 

 ROTAČNÍ VÝUKA 
- žáci se střídají po skupinách tříd 

v týdenních intervalech 
- rozvrh školní 

1. skupina: 6. A, 6. B, 6. C 
2. skupina: 7. A, 7. B, 8. A, 8. B 
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- ve středu dostanou žáci rozpis, kdo 

kdy bude do školy chodit a kdy bude 
třída v online výuce 

ŠKOLNÍ OBĚDY: 
- od 30. 11. mají oběd automatiky 

přihlášeni všichni, kteří jsou ke 
stravování přihlášení 

- žáci v rotační výuce si obědy 
odhlašují sami 
 

- žáci ve škole - „běžný“ režim jako na  
začátku školního roku 

- žáci v rotační výuce – ti, co se učí 
doma, mohou přijít pro oběd do 
krabičky od 14:00 do 14:30 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: - ve stejném režimu jako na začátku 
školního roku 

- ranní družina ANO – od 7:00 
 
 
 
Příští pátek, 27. 11., se opět ozveme.  Mějte se fajn! 

 
Vedení školy 


