
Organizace prezenční a distanční výuky v období 12. 10. 2020 – 23. 10. 2020 

- I. stupeň beze změn (roušky ve společných prostorech, zákaz zpěvu) 

- ŠD beze změn 

- II. stupeň 

o 6. ABC a 7. ABCD – prezenčně (12. 10. – 16. 10. 2020) dle rozvrhu (povinné roušky) 

o 6. ABC a 7. ABCD – distančně (19. 10. – 23. 10. 2020) viz Google Classroom, týdenní 

plán práce rovněž na webu, rozvrh online na webu bude zveřejněn příští týden  

o 8. AB a 9. ABC – distančně (12. 10. – 16. 10. 2020) viz Google Classroom, týdenní plán 

práce rovněž na webu, rozvrh online na webu  

o 8. AB a 9. ABC – prezenčně (19. 10. – 23. 10. 2020) dle rozvrhu (povinné roušky) 

- Školní jídelna 

o pro II. stupeň v daném týdnu (distanční výuka) jsou děti odhlášeny automaticky ze 

stravy (nemusíte děti odhlašovat) 

o v týdnu, kdy probíhá distanční výuka pro dané ročníky, je možné vyzvednout stravu 

ve školní jídelně do svých jídlonosičů pouze v čase 13.45 – 14.15 

o PODMÍNKA – rodiče si musí sami nahlásit telefonicky objednávku stravy u vedoucí 

školní jídelny na tel. 326 990 220 na dané dny 

- Tělocvičny BIOS – kompletně uzavřeny pro sportovní oddíly 

- Pronájmy prostor – uzavřeny pro kroužky i volnočasové aktivity 

Rozvrhy online hodin a týdenní plány: 

- Google Classroom dané třídy 

- vždy zveřejněny na webu školy  

- KDE JE NALEZNETE – „Hlavní strana webu/Rozcestník/Stránky_tříd/Daná třída“ 

Informace pro rodiče: 

- dnes proběhla třídnická hodina, kde s dětmi byly probrány veškeré přístupy do jednotlivých 

systémů, byly odsouhlaseny emailové adresy, google classroom, portál „umímeto“, průběh 

distanční výuky, vysvětleny důvody, povinnosti, organizace apod. 

- ve dnech 26. – 27. 10. 2020 z nařízení MŠMT volno – změna organizace školního roku 

 

Důležité informace k epidemiologické situaci (nařízení, usnesení atd.): 

- vždy zveřejněny na webu viz https://www.kamenka-celakovice.cz/covid/ 

 

Informační systém Edupage: 

- důležité informace jsou zasílány prostřednictvím systému EDUPAGE (každý rodič a žák 

obdržel přístupové údaje), dále informace zveřejněny na webu školy a FB školy 

Stránky školy: https://www.kamenka-celakovice.cz  
FB školy: https://www.facebook.com/ZSKamenka 
 
V případě nejasností kontaktujte prosím třídního učitele, kontakty na webu školy. 
V Čelákovicích dne 9. 10. 2020. 
 

 
 

Děkuji za pozornost a pochopení.  
Ředitel školy: Ing. Jiří Kyliánek 
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