Vážení rodiče,
na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 bude od následujícího týdne, tj. od pondělí
12. 10. 2020, výuka na 2. stupni ZŠ realizována formou střídání prezenční a distanční výuky.
V následujícím týdnu, tj. od 12. do 16. října 2020 bude distanční výuka (výuka z domova) realizována
pro 8. a 9. ročníky naší školy, žáci 6. a 7. ročníku pokračují v tomto týdnu standardní prezenční
výukou přímo ve škole.
V týdnu od 19. do 23. října 2020 bude naopak distanční výuka (z domova) realizována pro žáky
6. a 7. ročníku a žáci 8. a 9. ročníku budou mít výuku standardně prezenční formou ve škole.
Naše škola tuto formu rozdělení výuka zvolila proto, aby umožnila mladším žákům 2. stupně snadnější
přechod na distanční výuku a zároveň bude možné díky této formě organizace výuky zajistit plynulý
přechod mezi běžným rozvrhem a speciálně upravenou verzí rozvrhu pro distanční výuku z domova.
Na webových stránkách školy naleznete nad odkazem pro běžný rozvrh nový odkaz na upravený
rozvrh pro distanční výuku. Z této upravené verze rozvrhu byly pro distanční výuky vyjmuty všechny
výchovné a volitelné předměty. Distanční výuka tak bude primárně zaměřena na výuku hlavních
vyučovacích předmětů, tj. matematiky, českého jazyka, cizích jazyků, fyziky, chemie, přírodopisu,
dějepisu a zeměpisu.
Všem žákům 2. stupně naší školy bude v průběhu víkendu tento upravený rozvrh zaslán na jejich školní
e-mailovou adresu a žáci 8. a 9. tříd ho již obdrželi vytištěný, společně s doplňujícími informacemi
k principu fungování distanční výuky a rozdělení hodin na přímou on-line výuku a hodin určených
pro zadanou samostatnou práci. Žákům 6. a 7. tříd bude vytištěný rozvrh pro distanční výuku
s doplňujícími pokyny předán na začátku následujícího týdne.
Všem žákům 2. stupně budou na školní e-mailové adresy ze strany jednotlivých vyučujících zaslány
detailní informace k distanční výuce pro následující dva týdny. Žákům 8. a 9. ročníku budou tyto
informace doručeny nejpozději do neděle 11. 10. Mladší ročníky je obdrží v průběhu následujícího
týdne. Detailní informace pro žáky budou obsahovat upřesnění termínu stanovených on-line hodin,
které budou probíhat jednotně prostřednictvím školní on-line komunikační platformy Google Meet.
Zároveň žáci obdrží přesné zadání doplňující samostatné práce pro zbývající hodiny výuky, které budou
probíhat formou samostatné práce.
Komunikace mezi žáky a vyučujícími bude probíhat primárně prostřednictvím školních e-mailových
adres. Zároveň budou jednotliví vyučující v rámci distanční výuky využívat další školní on-line výukové
platformy, např. Moodle, Google Classroom apod.
Rádi bychom Vás rodiče touto cestou upozornili, že v letošním školním roce je účast žáků na distanční
výuce z domova ze zákona povinná. V případně, že se žák nebude moct ze závažných důvodů
distanční výuky zúčastnit, bude Vaší povinností jeho absenci ve výuce omluvit a to formou zaslání
e-mailu třídnímu učiteli, nejpozději do dvou dnů od vzniklé absence. V opačném případě bude tato
absence považována za neomluvenou.
Věříme, že se nám společně podaří přechod na tuto smíšenou formu výuky bez výrazných komplikací
zvládnout. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím neváhejte obrátit na zástupce vedení
školy, ideálně ve formě e-mailu na zavedené kontaktní e-mailové adresy.
Vedení ZŠ Opatovice nad Labem

