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Č.j. 1353/2020/ZS/ST 

V Jindřichově dne 21. 10. 2020 

 

Věc: 

Začlenění žáků do distanční výuky 

  

 
Vážení rodiče, 
 
pedagogové připravili pro naše děti on-line výuku. Jsme si vědomi, že možnosti této výuky jsou  
různorodé a z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste své možnosti zvážili a přihlásili své dítě 
k jedné z níže uvedených možností. Možnost, kterou si nyní zvolíte, nemusí být pro Vaše dítě 
konečná, pokud uznáte, že se Vaše možnosti změnily, můžete u své třídní učitelky možnost 
výuky pro své dítě změnit. 
Připomínám Metodický pokyn MŠMT ČR, který říká, že distanční výuka je pro Vaše děti 
povinná a Vy jste povinni v rámci svých možností se o tuto výuku postarat. 
 
Mé dítě se bude vzdělávat: 

1) Souhlasíme s on-line výukou a jsme schopni se takto s dítětem vzdělávat. 

2) Nemáme možnost zajistit on-line výuku a své dítě budeme vzdělávat distančně. Učivo a úkoly 

budeme sdílet v aplikaci Teams. 

3) Nemáme možnost internetového připojení a z tohoto důvodu zakoupíme učební pomůcky 

potřebné k distanční výuce (dítě musí mít dvoje pracovní sešity) a učivo si budeme osobně 

přebírat  a předávat vždy v pondělí na malé budově ZŠ – pro žáky I. stupně. 

Pokud tento způsob zvolí žáci II. Stupně, bude umístěn stolek s učivem (po ročnících) ve 

vestibulu v hlavním vchodu do ZŠ. 

Pedagogové jsou v budově školy denně od 7.30 do 12.30 hodin. 

Toto vše pro možnost vzdělávání dětí připravujeme, neboť všichni vidíme, že situace s COVID 
19 se doposud nelepší. Toto je důvod, abychom byli připraveni Vašim dětem nabídnout a 
poskytovat co nejlepší možnost vzdělávat se. Takto budeme pokračovat ve výuce, pokud děti 
nepřijdou do školy 2. 11. 2020. 

 

Věřím, že pedagogové společně s pracovníky ICT pro Vás připravili ten nejlepší, nejschůdnější 

způsob a věřím, že společně tuto náročnou situaci zvládneme. 

 

Mgr. Zlata Steuerová, MBA 

ředitelka 
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