Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří 7. 9. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ Záboří
Věc: Rozpis online hodin

Vážení rodiče,
zasílám Vám rozvrh online hodin pro žáky 2. stupně na úterý 8. 9. a středu 9. 9. Doufám,
že ve čtvrtek již opravdu nastoupíme a budeme učit Vaše děti již normálním způsobem. Po
konzultaci s Krajskou hygienickou službou mně bylo sděleno, že by se testy měly stačit
vyhodnotit ještě ve středu, poté by již nemělo nic bránit čtvrtečnímu nástupu do školy.
Prosím i nadále sledujte stránky, zítra přinesu další informace týkající se zahájení školního
roku.
S přáním pevného zdraví
Mgr. Michal Gutwirth
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice

Rozpis online hodin:
Úterý 8. 9.:
 6. roč. – 9.00 – český jazyk
9.30 – matematika
11.00 – anglický jazyk
 7. roč. - 8.00 – fyzika
9.00 – matematika
10.00 - český jazyk
 8. roč. - 8.00 -český jazyk – děvčata
9.00 - český jazyk – chlapci
10.00 – matematika – celá třída
11.00 – německý jazyk
11.30 – fyzika
 9. roč. – 9.00 – anglický jazyk – 2.skupina
9.30 - český jazykˇ- 1. skupina
10.00 – anglický jazyk – 1. skupina
11.00 – matematika – celá třída
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Středa 9. 9.:
 6. roč. – 9.00 – český jazyk
9.30 – matematika
 7. roč. - 9.00 – matematika
9.45 - český jazyk
10.30 – německý jazyk
 8. roč. - 8.00 -český jazyk – děvčata
9.00 - český jazyk – chlapci
10.00 – matematika – celá třída
10.45 – anglický jazyk – celá třída
 9. roč. – 8.00 – fyzika
10.30 - český jazyk – 1. skupina
10.30 – matematika – 2. skupina
11.00 – matematika – 1. skupina
11.00 – český jazyk – 2. skupina
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