
Bojkovice 16. října 2021 

 

Organizace výuky ve dnech 18.10. – 26.10.2021 

Vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19 na naší škole a následné nařízené 

karanténě některým žákům do 27.10.2021 bude výuka organizována následovně. 

 

 

1. ročník 

18.10. – 22.10.2021 se učí celý týden prezenčně ve škole dle aktuálního 

rozvrhu (kromě 5ti žákyň, které se účastnily doučování Aj) 

25.10. – 26.10.2021 ředitelské volno 

 

 

 

2. ročník 

18.10. – 22.10.2021 distanční výuka dle aktuálního rozvrhu 

 Sledujte Bakaláře a nastavení on-line schůzek. Dle rozhodnutí vyučujících budete 

mít on-line výuku nebo zadanou práci. 

 Žáci, kteří jsou očkovaní nebo mají do 180 dní od prodělaného Covid 19 mohou 

být ve škole a na domově mládeže. Výuka bude probíhat sice distančně, ale 

mohou se připojit k výuce ze školy a učit se ze školního prostředí. V případě 

potřeby si můžete zapůjčit školní notebook. Svou přítomnost na domově mládeže 

ohlaste vychovatelce. Přítomnost ve škole nahlaste své třídní učitelce. 

 Obědy na 18.10. máte odhlášeny; další dny si již odhlaste dle potřeby. 

25.10. – 26.10.2021 ředitelské volno 

 

 

 



3. ročník 

18.10. – 22.10.2021 distanční výuka dle aktuálního rozvrhu 

 Sledujte Bakaláře a nastavení on-line schůzek. Dle rozhodnutí vyučujících budete 

mít on-line výuku nebo zadanou práci. 

 Žáci, kteří jsou očkovaní nebo mají do 180 dní od prodělaného Covid 19 mohou 

být ve škole a na domově mládeže (privátu). Výuka bude probíhat sice distančně, 

ale mohou se připojit k výuce ze školy a učit se ze školního prostředí. V případě 

potřeby si můžete zapůjčit školní notebook. Svou přítomnost na domově mládeže 

ohlaste vychovatelce. Přítomnost ve škole nahlaste své třídní učitelce. 

 Obědy na 18.10. máte odhlášeny; další dny si již odhlaste dle potřeby. 

 Úterní průběžné praxe vám paní učitelka Kolouchová zruší. Nebudete se jich 

účastnit, i když jste očkovaní. 

 V pátek 29.10.2021 se dostavte v 9 hodin do školy. Převezmete si soubor 

informací k souvislým praxím. Účast je nezbytně nutná, jelikož dostanete 

také smlouvy na praxe, pokyny a testovací antigenní sady. 

25.10. – 26.10.2021 ředitelské volno 

 

4. ročník  

18.10. – 22.10.2021 distanční výuka dle aktuálního rozvrhu 

 žáci 4. ročníku, kteří jsou očkovaní nebo mají do 180 dní od proděleného Covidu 

19 se v pondělí 18.10. zúčastní plánovaného programu ve Zlíně. Ostatní 

zůstávají doma v karanténě. 

 Sledujte Bakaláře a nastavení on-line schůzek. Dle rozhodnutí vyučujících budete 

mít on-line výuku nebo zadanou práci. 

 Žáci, kteří jsou očkovaní nebo mají do 180 dní od prodělaného Covid 19 mohou 

být ve škole a na domově mládeže (privátu). Výuka bude probíhat sice distančně, 

ale mohou se připojit k výuce ze školy a učit se ze školního prostředí. V případě 

potřeby si můžete zapůjčit školní notebook. Svou přítomnost na domově mládeže 

ohlaste vychovatelce. Přítomnost ve škole nahlaste své třídní učitelce. 

 Obědy na 18.10. máte odhlášeny; další dny si již odhlaste dle potřeby. 

 Úterní průběžné praxe vám paní učitelka Kolouchová zruší. Nebudete se jich 

účastnit, i když jste očkovaní. 

 V pátek 29.10.2021 se dostavte v 9 hodin do školy. Vylosujete si téma 

maturitní praktické zkoušky a převezmete si soubor informací k souvislým 

praxím. Účast je nezbytně nutná, jelikož dostanete také smlouvy na praxe, 

pokyny a testovací antigenní sady. 

25.10. – 26.10.2021 ředitelské volno 
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