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Č.j. 1263/2020/ZS/ST 

V Jindřichově dne 7. 10. 2020 

 

 
     O z n á m e n í 
 
Vážení rodiče, 
 
z důvodu zhoršení epidemiologické situace v naší organizaci a nemoci pedagogických pracovníků 
byla po dohodě se zřizovatelem přijata tato opatření: 
 
 ZŠ bude od 8. 10. 2020 poskytovat žákům I. a II. stupně distanční výuku, očekávaná doba 

konání  po dobu 14 dnů (po dobu karantény zaměstnanců školy), 

 pedagogové žáků I. stupně budou předávat učivo a požadavky stejným způsobem, jak tomu 
bylo na jaře loňského školního roku,  

 pedagogové žáků II. stupně budou žákům posílat látku a požadavky pomocí programu 

BAKALÁŘ.  

Pedagogové na pedagogické radě, konané v úterý 29. 9. 2020, přijali tyto způsoby a požadavky na 
distanční výuku: 

 pedagogové budou posílat zadání žákům i rodičům, 

 úkoly budou posílat vždy v pátek a termín odevzdání bude vždy ve čtvrtek (př. úkoly zašle 

pedagog v pátek 9. 10.  a žák odešle splněné úkoly ve čtvrtek 15. 10. do 14.00 hodin), 

 žáci splněná zadání a úkoly nechají vždy zkontrolovat a podepsat Vám rodičům, 

 pedagogové II. stupně budou zasílat látku k přepisu tak, jak k tomu vyzývá MŠMT ČR, aby 
po příchodu žáků do školy mohli pedagogové přejít na následné probrání učiva. 

 
Upozorňuji všechny rodiče, že došlo k právní úpravě „Školského zákona“ s účinností od 25. srpna 
2020, kdy § 184a upravuje distančního vzdělávání, v odst. 3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se 
vzdělávat distančním způsobem. Pokud dítě v době distančního studia onemocní, vztahuje se 
omlouvání dítěte z distanční výuky stejným způsobem jako u výuky denní a to podle Školního řádu 
(viz Metodický pokyn MŠMT – Distanční výuka bude umístěn na webových stránkách školy - na 
úřední desce školy). 
 
 
Děkuji za pochopení a věřím, že společně tuto náročnou situaci zvládneme. 
 
 
Mgr. Zlata Steuerová, MBA 
ředitelka 
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