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Č.j.: 1375/2020/ZS/St 

V Jindřichově dne 28. 10. 2020 

 

 
Vážení rodiče a žáci, 
 
situace z důvodu COVID – 19 je v našem státě stále neuspokojivá a z tohoto důvodu Vláda ČR 
a ministr školství informovali veřejnost, že žáci a studenti od 2. 11. 2020 nenastoupí 
k prezenční výuce. 
 
Jsem ráda, že naši pedagogové zvládli připravit vše potřebné k on-line výuce. Pevně věříme, 
že tak, jak byla ve spolupráci s Vámi nastavena, je nyní plně vyhovující. Přesto, pokud byste 
měli návrhy pro zlepšení či dotazy ke správnému fungování, neváhejte se obrátit na třídní 
učitele s Vašimi podněty. 
 
Pokyny pro žáky I. stupně: 
Výuku budou koordinovat třídní učitelky. 
 
Pokyny pro žáky II. stupně: 
Od 2. 11. 2020 budeme pokračovat ve výuce, kterou jsme již započali a budeme se snažit, aby 
všichni pedagogové postupně přistoupili k on-line výuce dle platného rozvrhu. Výuku 
realizujeme dle pokynů MŠMT ČR a to v předmětech matematika, jazyk český a jazyky. 
Postupně budou žáky s výukou oslovovat pedagogové ostatních předmětů. V další fázi již 
přejdeme na řádný rozvrh. Z předmětů výchov budou žáci dostávat samostatné úkoly (jeden 
úkol bude odevzdáván za 3 týdny), které budou plnit v delším časovém horizontu, neboť 
nechceme žáky zatěžovat. 
 
Věřím, že se nám všem společnými silami podaří takto nastavenou distanční výuku zvládnout. 
Zcela jistě všichni chápeme vážnost situace, ve které se naše země nachází a z tohoto důvodu 
Vás chci všechny požádat, abyste dětem tuto závažnost vysvětlili a tím je chránili před 
případnou nákazou. 
 
Žáci, kteří si zapůjčí tablet ze školy, takto učiní po předchozí dohodě s třídním učitelem. 
K tabletu obdrží smlouvu o zápůjčce a tu následující den přinesou podepsanou zákonným 
zástupcem a předají ji paní Hanslíkové. (Pokud jste nebyli již předem domluveni jinak, např. 
osobní převzetí zákonným zástupcem).  
 
Děkuji, 
 
Mgr. Zlata Steuerová, MBA 
ředitelka 
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