Vážení rodiče,
z důvodů opatření vlády dne 29. 4. 2021 - rotační výuka žáků 2. stupně
v Pardubickém kraji Vám předkládáme následující informace v kostce:
Výuka bude probíhat následovně:
7. a 8. ročník
V týdnu od 3. 5. – 7. 5. výuka ve škole
-

výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, odpolední vyučování bude
vyhrazeno pro osobní konzultace žáků

Rozvrh: bude žákům předán v pondělí ve škole
V pondělí proběhne adaptační program, do kterého budou zařazeny aktivity na
posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace.

V týdnu od 10. 5. – 14. 5. domácí výuka
-

úkoly budou zadávány na stránkách www.skolavpyzamu.cz a jejich kontrola
proběhne následující týden dle přiloženého rozvrhu

6. a 9. ročník
V týdnu od 3. 5. – 7. 5. domácí výuka
-

úkoly budou zadávány na stránkách www.skolavpyzamu.cz a jejich kontrola
proběhne následující týden dle přiloženého rozvrhu

-

žáci 9. ročníku mají v pondělí a úterý přijímací zkoušky – domácí výuka se
nekoná

V týdnu od 10. 5. – 14. 5. výuka ve škole
-

výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, odpolední vyučování bude
vyhrazeno pro osobní konzultace žáků

Rozvrh: bude předán v pondělí při nástupu do školy
V pondělí proběhne adaptační program, do kterého budou zařazeny aktivity na
posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace.

Stravování:
-

všichni žáci mají možnost odběru obědů – žáci, kteří mají distanční výuku, si
musí oběd vyzvednout pouze do jídlonosičů v době od 10.45 do 11.00 hod.

-

obědy jsou žákům, kteří mají výuku ve škole automaticky nahlášeny. Pokud
nebude dítě ve škole, nebo nebude zájem o oběd, je zapotřebí oběd odhlásit,
dle pokynů pro strávníky (jako to probíhalo v době klasické výuky).

Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky školy a také své e-maily,
děkujeme.

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vám poděkovali za dlouhodobou spolupráci, díky které jsme
společně tuto druhou vlnu zvládli. Doufáme, že byla poslední a všichni se pomalu
vrátíme do normálního života.

S přáním klidných následujících dní
kolektiv pedagogů

