Základní škola Opatovice nad Labem,
okres Pardubice
Školní 247
533 45 Opatovice nad Labem
Dne: 9. října 2020
Č. j.: ZSOpnl/2020 - 226

Pokyn ředitele školy k úpravě vzdělávání a ostatních
provozních pravidel chodu školy ke splnění Usnesení vlády
ČR ze dne 8. října 2020 č. 995, 996, 997.
1) Výuka na II. stupni školy probíhá ode dne 12. 10. 2020 v opakovaných dvoutýdenních
blocích, s týdenním vystřídáním prezenční a distanční výuky pro definovanou skupinu žáků,
v souladu s platným Usnesením vlády ČR. Distanční výuka je povinná v jakékoliv formě,
kterou bude organizována. Omlouvání žáků probíhá v souladu se Školním řádem Základní
školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice. Pro týden v distanční části bloku se omlouvání
provádí digitální písemnou formou, emailem zákonného zástupce na úřední emailovou adresu
třídního učitele.
2) Organizační pokyny vedení školy a další důležité informace žákům a zákonným zástupcům
budou předávány digitální formou, prostřednictvím webových stránek školy a jejich úřední
deskou.
3) Provoz školní jídelny je upraven v souladu s výše uvedenými usneseními a platnou verzí
Manuálu MŠMT ČR. V týdnu distanční výuky žákovi zůstává možnost stravovat se ve školní
jídelně. Vzhledem k cíli a charakteru přijatých opatření se žáci v týdnu distanční výuky budou
stravovat odděleně od žáků v prezenční části cyklu, ve vyhrazeném čase. Pro přihlašování a
odhlašování obědů zůstávají v platnosti standardní postupy. Žákovi, který onemocní v týdnu
distanční výuky, zůstává v platnosti nárok na odebrání oběda do jídlonosiče I. den nemoci a
současně povinnost si další obědy odhlásit.
4) Provoz školní tělocvičny pro veřejnost je do odvolání pozastaven.
5) Provoz školní družiny zůstává v aktuálně platném režimu.
6) Činnost Zájmového centra, jakožto vnitřní organizace Základní školy Opatovice nad Labem,
okres Pardubice, se do odvolání pozastavuje, s výjimkou zajištění nutného dohledu nad žáky I.
stupně obvyklým způsobem.
Dne 9. října 2020
Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy
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