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Přerov 17. 12. 2020
Organizace výuky od 1. 1. 2021
V návaznosti na usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření a v souvislosti se zvýšením
epidemického rizika dle systému PES na 4. stupeň se upravuje výuka a provoz ZŠVD od 1. 1.
2021 a v následujících týdnech takto:
Opatřením MŠMT ze dne 15. 12. 2020 byly dny 21. a 22. prosince 2020 stanoveny pro žáky
základních škol jako volné dny, tímto opatřením se tedy prodlužují vánoční prázdniny.
Organizace výuky od nového roku se nemění (s výjimkou rotačního schématu na 2 stupni):
1. stupeň

- běžná prezenční výuka, v HUV se zakazuje zpěv
- zrušeno plavání, omezení aktivit nebo zrušení TEV
- zrušeny zájmové aktivity (kroužky)
- organizován výdej stravy dle rozpisu

2. stupeň

- 9. ročník – běžná prezenční výuka kromě volitelných předmětů, kde bude
výuka probíhat dle rotačního schématu
- zavádí se střídavá výuka pro 6. – 8. ročník (viz rotační schéma)
- rotační schéma prezenční a distanční výuky
třídy A v ročníku – prezenční výuka v sudém týdnu (od 11. 1.)
třídy B v ročníku – prezenční výuka v lichém týdnu (od 4. 1.)
distanční výuka vždy v týdnu opačném
- prezenční výuka dle rozvrhu s omezením v HUV a TEV
- distanční výuka dle rozvrhu mimo HUV, VYV, TEV, PRČ a volitelné
předměty

Upozorňujeme:

- distanční vzdělávání je pro žáky povinné
- na povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, včetně výuky
- část výuky může probíhat venku (noste vhodné oblečení)

Školní jídelna – organizace výdeje stravy se nemění
… Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám hlavně hodně zdravíčka, klidu,
lásky a rodinné pohody a úspěšný nadcházející rok 2021… vaše ZŠVD
Mgr. Martin Černý
ředitel školy

