
Vážení rodiče, 

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 (včetně) platí 

následující: U 1. a 2. stupně ZŠ se zakazuje osobní přítomnost žáků na základní škole. 

Všichni žáci školy přecházejí tímto dnem na distanční výuku. Pro všechny žáky je tento 

způsob výuky povinný. 

- pro nepřítomnost na výuce platí stejný způsob omlouvání jako při výuce prezenční 

(omluvení nejpozději do 3 kalendářních dní v ŽK) 

- zadané úkoly, samostatné práce a činnosti při on-line výuce budou hodnoceny a toto 

hodnocení bude součástí klasifikace žáka 

Pro 1. stupeň začíná on-line výuka v pondělí 19. 10. 2020 podle rozvrhu ČJ, M, AJ na základě 

pokynů třídního učitele a uč. AJ 

Pro 2. stupeň ve čtvrtek 15. 10. 2020 podle rozvrhu hodin (jako když chodili do školy) ČJ, M, 

jazyky a naukové předměty. 

Školní jídelna zajišťuje obědy pro všechny žáky. Oběd si žáci mohou sníst ve školní jídelně od 

11:45 do 13:30 hod. V případě, že si žák ze závažných důvodů nemůže sníst oběd v jídelně,     

může si oběd do jídlonosiče vyzvednout jiná osoba na rampě z boku ŠJ v čase od 11:00 do 

11:40. Pokud má žák o oběd zájem, musí si obědy přihlásit obvyklým způsobem. Pouze na 

středu 14. 10. 2020 platí mimořádný způsob objednávky, a to pouze oběd č. 1 formou SMS 

na tel. číslo 602 254 356 nejpozději do středy 14. 10. 2020 do 8:00 

Do SMS prosím uveďte: Jméno a příjmení žáka, třída + přihlašuji oběd 14. 10. 

V případě dotazů kontaktujte prosím třídního učitele žáka přes žákovskou knížku. 

 

Zajištění výuky pro žáky do 10 let, jejichž rodiče pracují v rámci IZS 

Zákonní zástupci oznámí zájem o tuto formu zajištění výuky třídním učitelům svého dítěte. 

Distanční vzdělávání žáků bude probíhat formou plnění on-line výuky či výukových materiálů 

dle zadání třídních učitelů. Tuto formu vzdělávání pro všechny školy v Klatovech zajišťuje ZŠ 

Plánická Klatovy; bližší informace a domluva příchodu, odchodu atd. u Mgr. K. Denka (tel. 

728 501 119). 

 

                                                                                                                 


