
Vážení rodiče, 

na základě nových opatření MZ a MŠMT ČR upravujeme od 12.10. provoz a výuku na naší škole takto: 

MŠ a 1. stupeň ZŠ:  

Nedochází k žádným změnám, pouze je ve škole zakázán zpěv v hudební výuce. 

2. stupeň ZŠ: 

Od 12.10. dochází k zavedení střídavé distanční výuky takto: 

Třída 12.10. – 18.10. 19.10. – 25.10. 26.10. – 1.11. 

6. a 7. distanční výuka výuka ve škole prázdniny 

8. a 9. výuka ve škole distanční výuka prázdniny 

 

Distanční výuka (na dálku) je od 1.9.2020 podle Školského zákona povinná a platí pro ni stejný režim, jako 

pro běžnou výuku ve škole. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit účast svého dítěte při distanční výuce, 

případně doložit omluvenku podle školního řádu. Distanční výuka bude probíhat přes aplikaci Skype podle 

platného rozvrhu. To znamená, že se dítě připojí v čase, kdy začínají příslušné hodiny. Další podmínky 

vzdálené výuky budou podle pokynů jednotlivých učitelů – EŽK/dokumenty, přes mail atd. 

Vzdálená výuka bude probíhat v těchto předmětech: Čj, M, Aj, Rj, D, Z, Př, F, Ch. Ve výchovách, 

informatice, Tč, Pp, Sp a florbalu výuka probíhat nebude. 

V případě, že nemáte k dispozici počítač nebo tablet pro distanční výuku, nabízí škola možnost zapůjčení 

počítače na základě výpůjční smlouvy. Žáci 6. a 7. třídy si ho mohou vyzvednout v pondělí 12.9. od 13:30 do 

15:00 hod. u pana učitele Degloviče. Jinou dobu si domluvte přímo s ním. Žáci 8. a 9. třídy si domluví termín 

sami. 

V případě, že budete mít při připojování technické problémy, je možno plnit distanční výuku prostřednictvím 

tištěných materiálů. Kontaktujte svého třídního učitele a domluvte si termín jejich předání.  

Školní družina: 

Ranní provoz školní družiny omezen nebude. Odpolední provoz bude po celé dva týdny do prázdnin 

omezen do 15:20 hod. 

Školní jídelna: 

Pro žáky, kteří se budou zúčastňovat výuky ve škole, se nic nemění. Žáci, kteří budou doma vzděláváni 

vzdáleně, si mohou chodit za stejnou cenu pro obědy do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:20 hod. Později 

oběd vydán nebude! V případě, že o obědy v době distanční výuky zájem nemáte, nezapomeňte je odhlásit. 

 

Sledujte aktuální informace v EŽK, na webu, facebooku a školních 

mailových schránkách!! 
 

 Mgr. Jarmila Lašáková 

 zástupkyně statutárního orgánu 


