
VÁŽENÍ RODIČE!                                 13.10. 

Prosím, čtěte pozorně. 

Včera jsem s napětím sledovala , jak dopadne  jednání tripartity o uzavření  I. stupně základních škol od středy 

14.10. do pátku 23.10. Jedná se o 8 pracovních dnů s přídavkem týdenních prázdnin do neděle 1.11.  

a dne 2.11.  se děti vrátí do školy. 

 ŠKOLA BUDE UZAVŘENA.  

Paní učitelky připravují úkoly  na dobu  uzavření školy  na základě mimořádného opatření. 

 Sledujte prosím e-maily – zadání úkolů , děti budou pracovat  v sešitech,pracovních listech apod. 

 Děti,které se vyučují NJ – na e-mailech bude zadání,děti mají u sebe všechny pomůcky –sešity,apod. 

 Děti, které se učí AJ – také budou dostávat zadání přes e-maily . 

 Paní učitelky třídní vědí, jaká je vaše vybavenost  PC /počítač, tiskárna apod/.Někeří si budou pro 

úkoly chodit do školy v den,  který stanoví vyučující/ vaše dohoda/. 

 

1. K tomu  zasílám základní informace o ošetřovném – V PŘÍLOZE.  

2. Na základě dohody s pracovnicí OSSZ jsem vytvořila formulář „ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ „– v PŘÍLOZE. 

3. Ktomu je nutný formulář OSSZ – „VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ“, 

který také v případě žádosti o ošetřovné musíte vyplnit – V PŘÍLOZE. 

4. Kdo má vytvořený elektronický podpis a datovou schránku, může využít elektronické formuláře na 

webu OSSZ –www.ossz.cz 

5. Formuláře také vytisknu a budou k vyzvednutí  14.,15.,16.10./ST,ČT,PÁ/. 

             8,00 – 12,00 hodin. 

 

6. Připomínám, že distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky.  

Tak , stanoví školní řád, který jsme vzhledem k špatné funkčnosti webových stránek školy nemohli zatím 

vyvěsit.Základní informace: 

        7. Žáci mají právo na distanční  vzdělávání , zároveň povinnost se  účastnit a zákonný zástupce má  

             povinnost  sledovat  na účast v tomto způsobu vzdělávání . 

 

        8. Dnes jsem také hovořila s pracovnicí školní jídelny/VÝVAŘOVNY/ - ZŠ U NEMOCNICE, která  nám vaří. 

 Telefon – 412 33 27 37. 

 Tato dohoda!!!!!! 

 Od 14.10. jsou VŠECHNY děti ohlášené automaticky/nedostatek času na zjišťování/. 

 KDO z vás bude mít zájem obědy odebírat i ve dnech uzavření školy/děti se vzdělávají 

distančně a mají možnost dotovaný oběd  dostávat/  V tom případě: 

  MUSÍTE  ZÍTRA VE STŘEDU DO 8,00 HODIN DO JÍDELNY ZAVOLAT A DÍTĚ PŘIHLÁSIT.  

POZOR – obědy NEBUDOU vydávány v naší škole, ALE VE VÝVAŘOVNĚ. 

Půjdete do VÝVAŘOVNY zadním vchodem přes rampu ,musíte mít nádoby na jídlo. 

ČAS VÝDEJE:  11,00 – 12,00 hodin. 

 Při opětovném nástupu do školy  - pondělí 2.11.  – budou  všechny děti AUTOMATICKY 

PŘIHLÁŠENÉ a v případě nemoci dítěte  - do 8,00 hodin zavoláte a dítě bude odhlášeno. 

 Kdo nestihl v tyto dny obědy zaplatit – bude  mít možnost od 2.11. – 5.11./po – čt/ platit 

našim dohodnutým způsobem.   

 

            9. PLATBA PLAVÁNÍ -    po návratu do školy –  2.11. vše upřesním. 

 Přeji všem pevné zdraví a věřme odborníkům, že to skutečně povede k zlepšení situace a my se s dětmi opět        

sejdeme ve škole  2.11. 20202. 



    

 


