
Vážení zákonní zástupci, vážení kolegové 

Přinášíme aktuální informaci o situaci na naší škole a o způsobu výuky pro příští týdny.  

Tak, jak se Covid 19 šíří ve společnosti, tak se úměrně šíří i v naší škole. V některých třídách a rovněž i 

u některých kolegů jsme zaznamenali pozitivitu a tudíž od pondělí 1.11. bude naše škola rozdělená na 

část, která se učí distančně a část, kterou budeme vzdělávat ještě ve škole. Obecně platí pravidlo, že 

je-li doma více než polovina třídy, je potřeba zahájit distanční výuku. My jsme se rozhodli učit 

kombinovaně, tzn., že dokud bude alespoň část dětí ve škole, budeme učit ve škole a přenášet 

vyučovací hodiny do žákovských domovů žákům v karanténě. Učitel při vyučování ve třídě vstoupí do 

google classroom a ostatní tak budou moci být doma, ale přítomni „on-line“ přímo v hodině. Učitel, 

který bude doma s Covidem či na karanténě a zdravotní stav mu to dovolí, bude vyučovat přímo 

z domu a žáci ve škole budou s AP či jiným pedagogickým pracovníkem pracovat přímo ve třídě. 

Distanční výuka, jen připomínáme, je povinná. V praxi to znamená, že ten, komu hygiena nenařídila 

karanténu a cítí se v pořádku, bude docházet každý den normálně do školy. 

Bude to značně náročné a bude to na všechny účastníky klást vysoké nároky. Pevně ale doufáme, že 

to společnými silami zvládneme a toto těžké období překonáme. 

Nyní platí tato pravidla, že při styku s Covid pozitivním posílá hygienická stanice do karantény 

všechny neočkované a ty, kteří prodělali covid před více než 180 dny a lidi s příznaky onemocnění 

Covid 19. Platí však, že po 7 denní karanténě mohou přijít do školy ti, kteří se podrobí PCR testu a 

mají negativní výsledek tohoto testu. V takovém případě mohou již přijít osmý den do školy. Platí to 

jak pro žáky, tak pro ostatní pracovníky školy. 

 

1.A    ve škole, výuka dle rozvrhu 

1.B    ve škole, výuka dle rozvrhu 

2.A    karanténa - distančně 

2.B    ve škole, výuka dle rozvrhu 

3.A    ve škole, výuka dle rozvrhu 

3.B    ve škole, výuka dle rozvrhu 

4.A    kombinovaná výuka 

4.B    ve škole, výuka dle rozvrhu 

5.A   ve škole, výuka dle rozvrhu 

5.B   ve škole, výuka dle rozvrhu 

6.A   ve škole, výuka dle rozvrhu 

6.B   kombinovaná výuka 

7.A   kombinovaná výuka 

7.B   kombinovaná výuka 

7.C   kombinovaná výuka 



8.A   ve škole, výuka dle rozvrhu 

8.B   ve škole, výuka dle rozvrhu 

8.C   ve škole, výuka dle rozvrhu 

9.A   ve škole, výuka dle rozvrhu 

9.B   ve škole, výuka dle rozvrhu 

9.C   kombinovaná výuka 

 

V Odrách dne 31.10.2021 

 

Děkujeme všem žákům a zákonným zástupcům za součinnost a v případě nejasností volejte do školy.  

                                                                                                                   Za vedení školy Radek Hendrych v.r. 
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