
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 
9. května 489 
391 02   Sezimovo Ústí II 
 

tel. fax:  381202020          Česká spořitelna S. Ústí        IČ           DIČ   

E-mail:  zs_su@volny.cz       č. ú. 704042399/0800            70938318       CZ70938318 

 

 

 

Vážení rodiče, 

 

dovolte mi, abych Vás informoval o průběhu výuky na naší škole v následujících týdnech.  

Podle nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 dochází k mnoha různým omezením, která se týkají 

i školy.  

 

Průběh vzdělávání:  

1) Provoz mateřské školy je bez omezení. 

2) Provoz I. stupně základní školy je bez omezení. 

3) Provoz II. stupně – střídavá výuka 

V týdnu od 12. do 16. 10. budou do školy chodit žáci 6. a 7. tříd podle upraveného rozvrhu 

(viz suplování) 

- žáci 8. a 9. tříd se budou vzdělávat distančně (domácí výuka na dálku, úkoly budou dostávat 

od vyučujících každý den podle rozvrhu, výchovy distančně vyučovány nebudou). 

 

V týdnu od 19. do 23. 10. budou do školy chodit žáci 8. a 9. tříd podle upraveného rozvrhu 

(viz suplování) 

- žáci 6. a 7. tříd se budou vzdělávat distančně (domácí výuka na dálku, úkoly budou dostávat 

od vyučujících každý den podle rozvrhu, výchovy distančně vyučovány nebudou). 

 

4) Žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a ke své výuce mají k dispozici asistenta 

pedagoga, budou chodit do školy bez omezení (nebudou se vzdělávat distančně doma). 

 

5) V týdnu od 26. do 30. 10. budou všichni žáci základní školy doma bez vzdělávání 

(covidové prázdniny, státní svátek  a  podzimní prázdniny) 

 

6) Všechny zájmové kroužky jsou do odvolání zrušeny. 

 

7) Do odvolání jsou zrušeny i pro veřejnost pronájmy tělocvičen a ostatních prostor. 

 

Všem žákům, kteří se vzdělávají distančně, je automaticky odhlášen oběd. Pokud žáci chtějí 

oběd odebrat, musí se domluvit s vedoucí školní jídelny paní Radošovou 381 202029. Oběd 

lze odebrat v čase od 13.00 do 13.30. 

 

Jak bude probíhat výuka v listopadu, budete informováni. 

 

Sezimovo Ústí  9. 10. 2020 

 

        Mgr. Petr Peroutka  

            ředitel školy 

 

 

 

 


