
Vážení rodiče, 

vzhledem k vývoji situace na základě usnesení vlády ČR  č. 1022 ze dne 12. října 2020 Vám aktuálně 

představujeme další změny, které platí od středy 14. října 2020, předpokládá se do 1. listopadu 2020. 

 Základní škola přechází od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku, je zakázána osobní 

přítomnost dětí ve škole. 

 Bude uzavřen i provoz školní družiny. 

 Mateřská škola je v provozu bez omezení. 

Ve středu 14. 10. 2020 vyzveme žáky ke zkušebnímu online připojení. 

Od čtvrtka 15. 10. 2020 online výuka podle mimořádného rozvrhu. 

V týdnu od 26. – 30. 10. 2020 jsou volné dny a podzimní prázdniny, distanční výuka nebude 
poskytována. 

 

 

Distanční výuka 

První ročník 

Přímo u monitorů jedna vyučovací hodina denně, plus další výzvy podle pokynů třídní učitelky. 

Konkrétní hodiny pro online výuku určuje třídní učitelka po dohodě s rodiči a s dětmi. Organizační 

komunikace se odehrává standardně v aplikaci Google učebna, komunikaci spojenou s konkrétní 

výukou bude odesílána na email zákonných zástupců. Přihlášení žáka probíhá obdobně jako přihlášení 

rodiče k online třídní schůzce. 

Druhý až pátý ročník 

Přímo u monitorů 2. ročník dvě vyučovací hodiny denně a 3. – 5. ročník tři vyučovací hodiny denně, 

plus další výzvy podle pokynů třídních učitelek. Konkrétní hodiny pro online výuku určuje třídní 

učitelka po dohodě s rodiči a s dětmi. Organizační komunikace se odehrává standardně v aplikaci 

Google učebna, komunikaci spojenou s konkrétní výukou bude odesílána na email zákonných 
zástupců. Děti dostanou do svých e-mailových adres pokyny pro připojení k hodině. 

 

Školní družina 

Přímo u monitorů jedna hodina denně (12.00 – 13.00), plus další výzvy podle pokynů vychovatelek. 

Organizační komunikace se odehrává standardně v aplikaci Google učebna. Děti dostanou do svých e-

mailových adres pokyny pro připojení k hodině. 

 

Obecné zásady distančního vzdělávání 

- Upozorňujeme, že od nového školního vznikla povinnost pro žáky účastnit se distančního vzdělávání 

vedeného školou. 

- V případě neúčasti na distanční výuce platí obvyklý způsob omlouvání nepřítomnosti. 

- Potřebuje-li někdo půjčit notebook, kontaktujte, prosím, ředitelku školy. Přímo pro online výuku 
není notebook nezbytně nutný, je možné se připojit i přes mobil. 

- Má-li někdo potíže s připojením, prosím, domluvte si jiný způsob práce (můžete si ji například 
vyzvednout přímo ve škole apod.). 



 

Školní jídelna 

Žáci se sice nemohou stravovat přímo ve školní jídelně, mohou si ale jídlo odebrat do jídlonosičů ve 

výdejním okýnku u jídelny a za stejnou cenu jako během školního roku. Z organizačních důvodů jsou 

obědy pro všechny žáky odhlášeny a budou automaticky přihlášeny s nástupem do školy. 

Máte-li o stravování zájem, prosím, přihlaste obratem konkrétní dny u 

vedoucí školní kuchyně: kuchyne@zsknezpole.cz .  

Doba pro výdej obědů do jídlonosičů: 11.30 – 12.00.  

 

Ošetřovné pro děti do 10 let 

Podle předběžných informací není nutné potvrzení o uzavření školy, stačí Vaše čestné prohlášení. 

Bude-li někdo potvrzení potřebovat, kontaktujte, prosím, ředitelku školy tel. 774 587 182. 

 

Děkujeme za pochopení. 
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