
 

UZAVŘENÍ ŠKOL OD 14. 10. 2020 

Vážení rodiče, milí žáci,  

zasíláme další informace v této době plné změn. 

Především přeji nám všem, abychom situaci zvládli s jistým nadhledem, odpovědností. Za školu mohu 

potvrdit, že jsme a budeme pro Vaše děti, pro Vás. 

Jak bude probíhat organizace výuky? 

Zítra 14. 10. od nás nečekejte informace, ani další úkoly. Ve čtvrtek 15. 10. se ozvou jednotliví třídní 

učitelé, kteří předají pokyny do konce týdne. Ke každému třídnímu bude přiřazen další pedagog, který bude 

spolupracovat se třídou. 

Od pondělí 19. 10. přejdeme na on-line výuku – dostanete odkazy na elektronické KHS, zadávání práce, 

odevzdávání prací. Dnes jsme se staršími vyzkoušeli vstup do emailů a práci ve sdíleném disku.  

Zároveň Vám zašleme krátký manuál, co od nás můžete očekávat, co naopak očekáváme od Vás, 

od žáků - obnovíme dokument z jara. 

Každý týden distanční výuky Vám a žákům budou k dispozici cíle, nabídka práce + řešení, třídní online 

setkání na meet, skupinové setkání na meet, společné reflexe, sebehodnocení a zpětná vazba učitelů. 

Na 26. a 27. 10. nebudou úkoly. Následuje státní svátek a podzimní prázdniny - bez úkolů. 

Technické zajištění 

Škola v tuto chvíli může zapůjčit notebooky a ipady - oslovte třídní učitele. 

Rádi zapůjčíme pomůcky školy - z různých předmětů na různé oblasti. Zapůjčení školního majetku je proti 

podpisu dospělé osoby. V šatní chodbě ZŠ Vám bude k dispozici stolek s počítačem, skenerem, kopírkou  

a tiskárnou - otevře Vám kdokoli z personálu školy.  

 

Dle informací z krajského úřadu by se o děti zdravotníků měly postarat na ZŠ Svážná a ZŠ Vedlejší.  

Naše škola nabídla také tuto službu (dohled by s ochotou převzaly vychovatelky ŠD), čekáme na oslovení. 

Obědy pro žáky ZŠ 

Od 14. 10. jsou svačiny a obědy všem žákům odhlášeny. Dle vyjádření ministerstva můžeme vydávat obědy 

(svačiny ne) v rámci přísnějších hygienických opatření. Výdej obědů začne v pátek 15. 10. pro žáky školy  

v jídelně, nelze vydat do jídlonosiče. Dohled nad žáky zajistí pedagogové, časy výdeje upřesníme. 

Pokud máte o obědy zájem, musíte kontaktovat přímo paní Lenku Balážovou, vedoucí školní jídelny – 

telefonicky 737 350 798 do čtvrtka 8.00. Přihlašování obědů na jidelna.cz nebude možné.  

Přihlašujte žáky v případě vícedenního zájmu a v případě nutnosti. 

Děkujeme, v případě nejasností volejte, pište. 

Společně to zvládneme! 

 

za zaměstnance školy Petr Juráček 

 


