
Vážení rodiče, 

v návaznosti na rozhodnutí vlády o uzavření Základních škol pro prezenční vzdělávání bychom Vás rádi 

informovali o základních organizačních pokynech pro následující období do 23. 10. 2020: 

1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročníky) 

Jednotliví vyučující budou informovat zákonné zástupce na kontaktní e-mailové adresy s plánem 

práce pro žáky na následující období do pátku 23. října 2020. V rámci vyšších ročníků 1. stupně budou 

informace zároveň zaslány přímo na školní e-mailové adresy žáků.  

Informace budou obsahovat pokyny pro samostatnou práci žáků a zároveň informace o případném 

stanovení termínu pro společné on-line hodiny, vedené prostřednictvím komunikační platformy 

Google Meet, kterou naše škola využívá (týká se hlavně vyšších ročníků 1. stupně) 

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte přímo na třídní učitele žáků, případně na vedení 

školy. Pokud by došlo k prodloužení distanční výuky žáků 1. stupně i po nyní vyhlášeném datu  

1. listopadu 2020, budeme Vás o případných změnách principu výuky informovat.  

 

2. stupeň ZŠ (6. – 9. ročníky) 

Všichni žáci 2. stupně obdrželi do svých školních e-mailových adres informace týkající se upraveného 

rozvrhu pro distanční výuku. Tento rozvrh jim byl zároveň předán ve vytištěné podobě. 

Jednotliví vyučující zašlou do dnešního večera žákům detailní pokyny pro výuku v následujících dnech 

do pátku 16. 10. Ty budou obsahovat pevně stanovené on-line hodiny v jednotlivých předmětech (opět 

prostřednictvím Google Meet) a zároveň pokyny pro samostatnou práci ve zbývajících hodinách.  

Plán samostatné práce pro následující týden od 19. do 23. října žáci obdrží od vyučujících nejpozději 

v průběhu víkendu. Rádi bychom Vás požádali, abyste dětem opakovaně připomínali povinnost 

pravidelně sledovat informace, které obdrží do školních e-mailů.  

Dovolujeme si znovu připomenout, že v letošním školním roce je pro všechny žáky základních škol účast 

v rámci distanční výuky povinná. V případě, že se žáci ze závažných důvodů nebudou moci distanční 

výuky zúčastnit, je nutné tuto absenci omluvit nejpozději do 2 dní třídnímu učiteli. V případě, že se 

setkáte s technickými problémy či jinou komplikací znemožňující účast Vašich dětí v rámci on-line 

výuky, kontaktujte prosím vedení školy.  

Rádi bychom Vám jménem celého pedagogického sboru poděkovali za Vaši spolupráci a péči, kterou 

věnujete Vašim dětem. Velmi si toho vážíme a věříme, že se nám společně podaří současnou situaci 

zvládnout a usnadnit dětem následný návrat zpět do školních lavic.  

Vedení ZŠ Opatovice nad Labem  

 

 

 

 


