Masarykova základní škola Horní Bříza
Výuka od pondělí 30. 11. 2020
(začátek prezenční výuky od 7:45 hodin)
prezenční výuka = osobní přítomnost žáků ve škole
distanční výuka = výuka „na dálku“ (Teams)
1. - 5. ročník

- prezenční výuka podle platného rozvrhu (všechny týdny)

6. A

- prezenční výuka od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. 2020 (drobné úpravy
v rozvrhu – Aj, Pč, Tv – viz příloha rozvrh VI. A; pozor na rozdíly v rozvrhu
v jednotlivých týdnech)
- distanční výuka od 7. 12. do 11. 12. 2020 (Teams)
- 21. + 22. 12. 2020 bude upřesněno

6. B

- distanční výuka od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. 2020 (Teams)
- prezenční výuka od 7. 12. do 11. 12. 2020 (drobné úpravy v rozvrhu – Aj, Pč, Tv – viz
příloha rozvrh VI. B)
- 21. + 22. 12. 2020 bude upřesněno

7. ročník

- prezenční výuka od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. 2020 (drobné úpravy
v rozvrhu – druhý cizí jazyk, SeZe, KoAj, Inf, Tv – viz příloha rozvrh VII. A, VII. B, VII. C;
pozor na rozdíly v rozvrhu v jednotlivých týdnech)
- nespojují se žáci jednotlivých tříd
- distanční výuka od 7. 12. do 11. 12. 2020 (Teams)
- 21. + 22. 12. 2020 bude upřesněno

8. ročník

- distanční výuka od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. 2020 (Teams)
- prezenční výuka od 7. 12. do 11. 12. 2020 (drobné úpravy v rozvrhu – SePř, KoAj,
Inf, Tv – viz příloha rozvrh VIII. A, VIII. B, VIII. C)
- nespojují se žáci jednotlivých tříd
- 21. + 22. 12. 2020 bude upřesněno

9. ročník

- prezenční výuka podle platného rozvrhu (všechny týdny)

S I. (spec. tř.)

- prezenční výuka podle platného rozvrhu (všechny týdny)

Školní jídelna:
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat (obědvat přímo ve ŠJ) pouze žáci v prezenční výuce.
Žáci na distanční výuce mají možnost odebírat oběd pouze do jídlonosičů. Obědy připravené
do jídlonosičů se vydávají vždy ve 12,45 hod. na zásobovací rampě ŠJ (zadní část pavilonu ŠJ od školního
hřiště). Každý žák musí mít k dispozici 2 sady jídlonosičů, vždy řádně podepsané (ideálně nesmazatelným
lihovým fixem; jídlonosiče po předání do ŠJ budou umyté následně v myčce ŠJ). Při odebrání oběda žáci
vždy odevzdají další sadu řádně umytých jídlonosičů na další pracovní den.
Obědy na pondělí 30. 11. je nutné přihlásit nejpozději v pátek 27. 11. do 11 hodin na tel. 777 101 912
(objednávání na další den vždy do 11 hodin předchozího pracovního dne; žáci, kteří jsou přihlášení
na odebírání obědů v tomto týdnu od 23. – 27. 11. se nemusí opět hlásit).

Jídlonosiče na pondělí 30. 11. odevzdají žáci v pátek 27. 11. ve 12,45 hodin na rampě školní jídelny.

Školní družina
Každé oddělení pro jeden ročník.
Ranní družina (6:15 – 7:30):
1. ročník p. Filipová
2. ročník p. Rumlová
3. ročník p. Fialová (út – čt), p. Pašková (po)
4. ročník p. Kaprová
třída S I. p. Průcha
Odpolední družina (do 16:15):
1. ročník p. Jánová
2. ročník p. Pašková
3. ročník p. Fialová
4. ročník p. Kaprová
třída S I. p. Filipová

