
Rozhodnutím MŠMT jsou pro žáky vyhlášeny 2 dny školního volna, a to 26. a 27. října 

(pondělí a úterý). Navazuje středeční státní svátek 28. října a 2 dny podzimních prázdnin 29. a 30. října (čtvrtek a pátek). 

Výuka pokračuje v pondělí 2. listopadu. 

Platnost pouze pro druhý stupeň ZŠ 

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, jako opatření v období nouzového stavu, výuka na 2. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) 
v následujících dvou týdnech se organizuje jako střídání prezenční a distanční formy tak, aby ve škole byla přítomna jen polovina 
tříd. 

V ZŠ Netolice bude výuka probíhat následujícím způsobem: 

pondělí 12. 10. – pátek 16. 10. 

Prezenční výuka dle běžného rozvrhu v plném rozsahu. (Žáci chodí do školy.) 

třídy: 6. A 

 7. A 

 8. A 

Distanční výuka. (Žáci jsou doma.) 

třídy: 6. B 

 7. B 

 9. A 

!!! Následující týden, tedy od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. se výuka v uvedených třídách vymění, tedy:   

6. A, 7. A, 8. A distanční výuka (žáci jsou doma) 

 6. B, 7. B, 9. A  prezenční výuka (žáci chodí do školy) 

Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná!  

Pokud se žák nemůže dálkové výuky zúčastnit ze zdravotních důvodů, je zákonný zástupce povinen (stejně jako v prezenční 
výuce) žáka do 3 dnů omluvit u příslušného třídního učitele. 

Všichni žáci obdrželi přístupová hesla do jednotlivých předmětů. 

Jestliže se žák nemůže účastnit distanční výuky, protože nemá k dispozici odpovídající technické zařízení (s připojením na 
internet), může si zákonný zástupce počítač zapůjčit od školy, a to v době, kterou si se školou domluví. Počítač bude zákonnému 
zástupci žáka předán na základě podpisu Smlouvy o zápůjčce, a to na dobu průběhu distanční výuky, tj. 1 týden. 

Pokud žák nemá možnost připojení na internet, požádá zákonný zástupce žáka školu, aby potřebné výukové materiály 
(poznámky, úkoly …) pro žáka vytiskla. Tyto materiály si poté v písemné podobě žák může vyzvedávat ve vestibulu školy. 

Žáci v distanční výuce mají do prostor školy vstup zakázán! Výjimka viz výše. 

V době distanční výuky má žák právo na běžný oběd (dotovaný). 

Vedoucí školní jídelny na dobu distanční výuky žákům příslušných tříd automaticky odhlásí. 

Rodič, který má zájem o oběd i v době distanční výuky, musí oběd přihlásit. 

Obědy lze vydávat pouze do jídlonosičů. Žáci v distanční výuce mají zákaz vstupu do školní jídelny. 

Bližší informace a organizační pokyny jsou vyvěšeny na stránkách školní jídelny. 

Pro žáky, kteří v daném týdnu mají prezenční výuku a mají přihlášený oběd, se nic nemění. 


