Vážení rodiče,
dle Usnesení vlády ČR ze dne12.října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností
ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol
podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v
základní škole. Z toho důvodu přechází výuka všech ročníků školy na distanční výuku.
Distanční výuka
Jednotnou komunikační platformou mezi školou a žáky je Škola OnLine spolu s propojením
na Microsoft Office 365 – MS Teams. Každý žák (a v kopii též každý zákonný zástupce) obdržel ve
Škole Online přihlašovací údaje a postup, jak se do MS Teams přihlásit.
Výuka bude probíhat formou on-line hodin pomocí aplikace MS Teams a to minimálně 1x týdně
v každém naukovém předmětu. Konkrétní čas on-line přenosu zjistí žáci z rozvrhu hodin ve Škole
OnLine (symbol kamery). Dále budou zadávány úkoly prostřednictvím Školy OnLine v záložce Výuka –
Úkoly – Domácí úkoly.
V případě, že se Vaše dítě nemůže z technických důvodů účastnit dálkové výuky, kontaktujte
svého třídního učitele. V takovém případě může škola žákovi zapůjčit tablet a dle potřeby zajistíme
předávání tištěných materiálů ve škole nebo jiným způsobem.
Připomínám, že pro žáky je, dle novely Školského zákona, novela č. 349/2020 Sb., stanovena
povinnost se distančním způsobem vzdělávat.
Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud se žákem či
jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Pro evidenci a
omlouvání absencí platí stejná pravidla jako při prezenční výuce.
Dny volna
Dále se zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod.
osobní přítomnost žáků základních škol na základním vzdělávání. Dny 26. a 27. října jsou MŠMT
vyhlášeny jako dny volna a nebude probíhat ani distanční výuka. Na tyto dny navazuje státní svátek
28. října 2020 a následují dva dny podzimních prázdnin 29. a 30. října 2020.
Školní jídelna
V době distanční výuky mají možnost žáci odebírat oběd ve školní jídelně do jídlonosičů. Je nutné,
aby každý strávník, který bude mít zájem oběd do jídlonosičů odebírat, měl k dispozici jídlonosiče 2.
Je to z důvodu eliminace nákazy. Povinností strávníka je doručit čistý jídlonosič den předem do školní
jídelny. Jídlonosiče musí být pečlivě podepsané nejlépe lihovým fixem, aby označení nebylo možno
smýt. Do takto připravených jídlonosičů bude strávníkovi oběd vydán. Oběd bude vydáván v 11.30 h.
V tuto dobu si strávník přijde pro oběd, bude mu vydán z výdejového okna (dveří) a donese čistý
jídlonosič na výměnu.
Vzhledem ke středečnímu (14. 10. 2020) začátku distanční výuky pro žáky všech ročníků mají všichni
žáci od 14. 10. 2020 do konce října odhlášené obědy, neboť je pravděpodobné, že většina žáků oběd
odebírat nebude. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě odebíralo oběd dle výše popsaných podmínek,
je třeba neprodleně obědy znovu přihlásit.

Prosím, sledujte aktuální informace na Škole OnLine a webu školy.

V Manětíně dne 13. 10. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

