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ORGANIZACE VÝUKY II.STUPNI ZŠ V NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH 

 

Vážení rodiče,  

od pondělí 12.10.2020 zahajuje Masarykova základní škola ve Kdyni na II.stupni střídavou výuku. Jeden 

týden bude distanční výuka, při které žáci nesmí být přítomni v budově školy. Další týden bude probíhat 

výuka v běžném režimu v budově školy. Prezenční i distanční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu.  

 

V TÝDNU OD 12.10. DO 16.10. BUDOU PREZENČNĚ VE ŠKOLE ŽÁCI 6. A 7. ROČNÍKU. ŽÁCI 8. A 9. ROČNÍKU 

SE VYUČUJÍ DISTANČNĚ. V TÝDNU OD 19.10. DO 23.10. BUDOU VE ŠKOLE ŽÁCI 8. A 9.ROČNÍKU A 6. A 7. 

ROČNÍK SE BUDE VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ.  

PŘI DISTANČNÍ VÝUCE BUDE DOCHÁZKA EVIDOVÁNA JAKO PŘI BĚŽNÉ VÝUCE. 

 

Ministerstvo školství ČR vyhlásilo na týden od 26. do 30.10. podzimní prázdniny. 

 

Distanční výuka je povinná pro všechny žáky. Všichni žáci školy mají založené účty v aplikaci Microsoft 

Office Teams. Žáci byli s touto aplikací seznámeni a měli by být schopni v ní samostatně plnit zadané úkoly. 

Pokud by nastaly jakékoliv technické problémy s připojením k distančnímu vyučování, kontaktujte třídního 

učitele. Výuka bude v tomto případě řešena individuálně.  

 

Od 12.10. jsou automaticky odhlášeny obědy pro žáky těch ročníků, které se v daném týdnu vzdělávají 

distančně. Žáci však mají nárok na dotovaný oběd a mohou si ho ve školní jídelně vyzvednout. Pokud máte 

zájem o obědy pro své dítě, oznamte to emailem nebo telefonicky nejpozději do pondělí 7.00. Emailová 

adresa: tgm.stravovani@seznam.cz, telefon 379 731 592 (pondělí 6,00 - 7,00). Oběd si mohou žáci 

vyzvednout v 13,45 do vlastních jídlonosičů. Konzumace ve školní jídelně není možná. Pro žáky, kteří se v 

daném týdnu vzdělávají prezenčně ve škole, se nic ohledně stravování nemění. 

 

Od 12.10. do 30.10. bude uzavřen školní bufet.  

 

Výuky na I.stupni ZŠ se rozhodnutí o distanční výuce netýká. 

 


