Vážení rodiče, milí žáci,
na základě usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizových opatření se zakazuje osobní přítomnosti
žáků na základním vzdělávání v základní škole a ve školní družině s účinností ode dne 14. října
2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.
✓ Školy (s výjimkou mateřských) přecházejí na distanční výuku od 14. 10. 2020
✓ S návratem do škol (žáků 1. stupně) se počítá 2. listopadu
Od středy 14. 10. 2020 přecházíme na distanční formu výuky. Distanční výuka bude probíhat
obdobně jako v jarních měsících. Na webu školy bude nejpozději ve středu 14. 10 a v neděli 18. 10.
2020 uveřejněno zadání distanční výuky na týden pro konkrétní ročník. V dokumentu bude přesně a
jasně vymezeno, které úkoly mají žáci posílat průběžně a které se budou kontrolovat až při prezenční
výuce. Pedagogičtí pracovníci školy budou také realizovat videokonference. Odkaz na konání
konkrétní videokonference dle rozvrhu hodin dostanou žáci/rodiče mailem. Rozvrh videokonferencí:
viz web (časový harmonogram výuky bude dle zvonění ve škole; vyučující žáky/rodiče na
videokonferenci pozvou odkazem v mailu; vyučovací předměty, kdy budou videokonference, se
mohou od rozvrhu lišit – žáci o tomto budou vyučujícím informováni).
Upozorňujeme, že distanční výuka je od letošního školního roku povinná. Hodiny distanční výuky se
budou zapisovat do třídní knihy. Zákonný zástupce je povinen omluvit své dítě, které se nebude moci
z nějakého důvodu účastnit distanční výuky (videokonference, zpracování úkolů, seminární práce,
příkladů….)
Milí žáci, prosíme, abyste si před každou videokonferencí připravili všechny pomůcky (učebnice,
sešity, pracovní sešity, pracovní listy, slovníčky, mapy, psací potřeby…) na daný vyučovací předmět,
abyste měli zpracované úkoly, které vám vyučující zadali mailem a zároveň jsou zveřejněny na
webových stránkách školy, abyste si zapnuli kameru (pokud ji máte k dispozici). Pokud si nebudete
vědět s něčím rady, kontaktujte příslušné vyučující mailem.
Žáci, kteří zůstávají doma na distančním vzdělávání, mají automaticky odhlášený oběd. . Žáci na
distančním vzdělávání mají ale možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro
přihlášení a odebírání obědů žáků při distančním vzdělávání kontaktujte vedoucí školní jídelny paní
Ivanu Fleischmannovou.
Naše má k dispozici zápůjční fond notebooků. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte
svého třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit
vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.
V týdnu od 26. do 30. října změnilo ministerstvo školství organizaci školního roku a k původním
dvěma dnům podzimních prázdnin a jednoho dne státního svátku vyhlásilo volno na další dva dny. V
tomto týdnu tedy výuka probíhat nebude. Toto opatření platí pro celou školu.
Děkujeme za pochopení.

