
v Bánově 29. 12. 2020

Vážení rodiče,
milí žáci.

Od pondělí 4. 1. 2020 bude výuka ZŠ Bánov probíhat velmi podobně té, 
kterou jsme společně zažili už v listopadu.

VÝUKA
Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit ve škole. 
Třídní učitelky si vyzvednou žáky 2. A v 730 (sraz u dveří do školy) | 1. A v 740 (sraz u zábradlí).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělesné a hudební výchovy ale neodpada-
jí! Využijí se na posílení učiva podle uvážení třídní učitelky. Prezenční výuka probíhá v homogenních 
skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Odchod na obědy 1. A v 1110 | 2. A v 1120. Rodiče stále nemají vstup do školy povolen.

Žáci 3. – 9. ročníku se budou vzdělávat distančně z domova.
Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, ze kterého budou ovšem vyňaty tyto předměty - Vv, Hv, 
Tv, ICT, ČSP. Nově je ponechána v rozvrhu VO. Tato ale nemusí být vyučována on-line - vyučující se 
s žáky domluví co a jak. Předpokládá se, že vyučující zadá asynchronně své skupině žáků úkol a zapíše 
do třídní knihy.
V pondělí 4. 1. 2020 v 800 bude mít každá ze tříd 6. A až 9. B  třídnickou hodinu.

STRAVOVÁNÍ
Na obědy budou moci chodit pouze žáci 1. a 2. ročníku + zaměstnanci přítomní ve škole. 
Rodiče i zaměstnanci si přihlásí obědy sami přes www.strava.cz nebo přes aplikaci v mobilu.

termín: pátek 1. 1. 2021

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Rodiče oznámí třídní učitelce e-mailem, zda dítě bude chodit do družiny a v kolik hodin bude odcházet.

termín: pátek 1. 1. 2021

NÁBOŽENSTVÍ
Žáci 1. a 2. ročníku budou mít náboženství podle rozvrhu - ve středu 6. 1. 2020.
Žáci 3. ročníku přijdou na hodinu náboženství ve středu 6. 1. 2020 ve 1300 do kostela.
Ostatní třídy v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2020 mít náboženství nebudou. 
Jak to bude dále, budou informováni.

S pozdravem 

Mgr. Jiří Suchý
ředitel školy
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