Ve Veselí nad Moravou 29. 12. 2020
Vážení rodiče,
těsně před vánočními svátky byl vládou ČR vyhlášen od 27. 12. 2020 5. stupeň
Protiepidemického systému (PES). Pro školy vydalo MŠMT pokyn pro provoz (prozatím do
10. 1. 2021). To znamená, že se opět přechází na distanční výuku pro 3. - 9. ročník. Bohužel
se tedy s Vašimi dětmi nesejdeme 4. 1. 2021 ve škole, ale výuka bude opět probíhat dálkově
tak, jako v druhé polovině října a v listopadu.
Rozvrh se tedy vrací na distanční verzi a v hodinách dle tohoto rozvrhu se budou žáci
připojovat k online výuce (přes Teams nebo Google Meet), nebo plnit úkoly zaslané
vyučujícími. Hlavním komunikačním kanálem zůstává systém Bakaláři.
Aktuálně platný rozvrh je zveřejněn v systému Bakaláři. V pondělí 4. 1. 2021 bude
mimořádně první vyučovací hodina v 8,00 hod. třídnickou hodinou online (3. – 9. roč.)
Žádáme Vás o kontrolu přihlašovacích údajů (Bakaláři žákovský i rodičovský účet, případně
Office 365), v případě potřeby se obraťte na třídní učitele.
Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná a pro absenci žáka na online hodině nebo při
neodevzdání zadaných úkolů je nutná omluvenka zákonných zástupců.
Chybějící nebo nevyhovující technické zázemí žáků není dlouhodobě omluvitelné, případné
problémy můžete řešit zapůjčením technického zařízení ze školy nebo od pomáhajících
organizací. V případě takové potřeby se obraťte na třídní učitele.
Klasifikace za 1. pololetí bude vycházet z průběžné klasifikace během prezenční i distanční
výuky.
Během distanční výuky je opět možné odebírat obědy ve školní jídelně. Všichni strávníci
(kromě dětí 1. a 2. roč.) mají oběd odhlášen, v případě potřeby je nutné si jej přihlásit v
aplikaci strava.cz nejpozději dva dny předem.
Pro 1. a 2. ročník se nic nemění, vzdělává se prezenčně dle stálého rozvrhu, školní
stravování a školní družina fungují stejně jako před Vánocemi.
Školní družina pro 1. a 2. ročník je beze změn, tedy i v pondělí 4. 1. 2021 je otevřena od 6:00
hod. do 16:00 hod.
Závěrem bychom Vás i Vaše děti chtěli pozvat na online školní mši ve čtvrtek 7. 1. 2021 v
18:00 hod. Odkaz na youtube bude zveřejněn na webových stránkách školy a farnosti Veselí
nad Moravou. Pro žáky, kteří navštěvují předmět náboženství, by měla být účast
samozřejmostí.
Za vedení školy Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy

