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Vážení zákonní zástupci, milí žáci,  

s ohledem na usnesení Vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 je  

od středy 14. října nařízena distanční výuka pro první i druhý stupeň základní školy,  

a to do neděle 1. 11. 2020.  

V týdnu od 26. do 30. října 2020 jsou dle opatření Ministra školství  

č. MSMT-39185/2020-1stanoveny týdenní podzimní prázdniny – v tomto týdnu 

 od 26. do 30. 10. 2020 neprobíhá tedy ani distanční výuka. 

Distanční výuku v třídách prvního stupně a v jednotlivých předmětech druhého stupně 

zajišťují vyučující těchto tříd a předmětů stejně jako při prezenční výuce. Vyučující 

komunikují s žáky, popř. se zákonnými zástupci obvyklou cestou – přednostně však 

s využitím školních emailových adres a systému MS Teams. V případě, že je některý učitel 

v pracovní neschopnosti, nemůže dle zákona vykonávat své povolání, a tedy ani realizovat 

distanční výuku. O pracovní neschopnosti vyučujících jednotlivých předmětů či tříd – a tedy  

i o výpadku distanční výuky – informuje žáky, popř. zákonné zástupce třídní učitel 

prostřednictvím emailové pošty. Pokud bude tato pracovní neschopnost dlouhodobější, bude 

náhradní výuku zajišťovat (obdobně jako při suplování v běžné výuce ve škole) jiný 

pedagogický pracovník. 

Distanční výuka je ze zákona povinná a musí se jí účastnit všichni žáci v rámci 

povinné školní docházky. Omluvenky dětí, které se nemohou ze zdravotních či jiných 

závažných důvodů účastnit distanční výuky, zasílají zákonní zástupci emailem třídnímu 

učiteli, a to vždy s uvedením důvodu absence žáka. 

Aktuální informace o chodu školní jídelny jsou na webu zařízení školního stravování 

školní: https://zssprerov2-cz.webnode.cz/zelatovska-8/ 

 V termínu od 14. – 23. 10. 2020 jsou všichni žáci z obědů odhlášeni. Kdo bude mít 

zájem o stravování, musí si oběd na patřičný termín přihlásit. Výdej obědů pro žáky školy 

bude probíhat každý den od 11:30 do 12:30, výdej stravy do jídlonosičů není dle platných 

nařízení povolen. V období podzimních prázdnin, tj. od pondělí 26. do pátku 30. října 2020  

je školní jídelna uzavřena.  

Všechny zájmové útvary a kroužky jsou do 1. 11. 2020 zrušeny. 
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