Nová opatření, od 14. 10. – 1. 11. 2020
Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se zakazuje přítomnost žáků
ve školském zařízení. Výuka bude probíhat distanční formou, viz níže. Forma distanční výuky bude
prozatím nastavena tak, jak jste byli zvyklí z minulého školního roku, tj. ve formě týdenních plánů. Nyní
intenzivně pracujeme na přechod k určité platformě, kterou jsme vyhodnotili jako nejefektivnější a
nejpřínosnější pro prostředí naší školy. Tou chystanou platformou bude Google učebna.
Distanční výuka










Distanční výuka bude realizována v období 14. – 23. 10. 2020
26. – 27. 10. 2020 jsou stanoveny jako dny volna – bez distanční výuky
29. - 30. 10. budou podzimní prázdniny – bez distanční výuky
Distanční výuka bude probíhat formou týdenního plánu (TP), který bude zavěšen na webu školy
(v pátek)
TP pro žáky, kteří nemají možnost tisku, budou vydávány ve vestibulu školy. Vydávány budou ve
všední dny, od 19. – 23. 10. od 8:00 – 14:00
Distanční výuka je od letošního školního roku povinná. Prosíme žáky, aby plnili pokyny pedagogů
Nabízíme pomoc žákům v podobě podpory neziskových organizací (více na webových stránkách
školy):
Pokud bude žák nemocný, nelze plnit distanční výuku a je nutno žáka řádně omluvit u třídního
učitele (emailem, telefonicky – včetně zápisu do žákovské knížky pro zpětnou kontrolu)
Škola nebude vydávat potvrzení o ošetřovném. Nyní je potvrzení nahrazeno čestným prohlášením,
viz informace webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí

Školní jídelna





Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) žákům, kteří se vzdělávají distančně
Jídlo bude mít každý žák automaticky odhlášeno a je na rodičích, zda stravu po dobu distanční
výuky přihlásí
Pozor, jídlo bude poskytováno pouze v době distanční výuky, tj. od 14. – 23. 10. 2020
Jídlo bude vydáváno pouze do jídlonosičů v době od 12:00 do 12:30

Prosíme, sledujte internetové stránky školy, kde budeme dávat aktuální informace o vývoji situace a
případných změnách.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

