
Vážení rodiče, 
 
na základě nařízení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 bude od středy 14. 10. 2020 probíhat vzdělávání všech žáků školy 
distančním způsobem. K této změně uvádíme následující informace. 

Distanční vzdělávání  

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona a MŠ v případě dětí  
s povinnou školní docházkou.  
Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření 
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné 
skupiny/třídy/oddělení/kurzu.  
Ve specifických případech (zejm. není-li možná dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání možnost osobní 
konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a 
každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. 
Nepřítomnost žáka na vzdělávání (neplnění úkolů) jsou zákonní zástupci povinni řádně třídnímu učiteli omluvit (omluvenka bude 
i v ŽK), jedná se o absenci.  
Rozvrh distanční výuky bude rodičům zaslán emailem. Výuka bude probíhat na platformě Microsoft TEAMS přes osobní účty 
žáků (najdete v ŽK). Výchovné předměty (VV, TV, HV) vyučovány nebudou. 

Družiny 

Od 14. října se zakazuje osobní přítomnost účastníků ŠD v základních školách.  

Stravování 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají 
distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.  
Výdej jídel dětem, které se povinně vzdělávají distančním způsobem vždy  12:00 – 13:00 h s příchodem do jídelny v době od 
12:00 do 12:30 h. 
Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb. Především se jedná o rozestupy 
1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní 
jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u 
stolu). 

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října stejnými pravidly jako provoz restaurací a je možné pouze do vlastních 
nádob.  

Poskytování zájmových služeb  

Krizovým opatřením vlády je (zatím) do 3. listopadu zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku  
6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména 
zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování. 

Provoz a používání sportovišť  

Krizovými opatřeními vlády se (zatím) do 3. listopadu zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech 
staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, …) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,  
s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové 
činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen). 

Výuka plavání  

Plavecký výcvik je omezen krizovými opatřeními vlády tím, že se zakazuje provoz umělých koupališť.   

Podzimní prázdniny  - proběhnou v týdnu od 26. 10. – do 30. 10. 2020. 

 

Potvrzení nároku na ošetřovné - pro zákonné zástupce žáků do 10 let se tentokrát nebude vydávat v kanceláři školy. 

Informace najdete na  https://www.mpsv.cz/…pdf . 

Případné další informace - budou poskytovány na webových stránkách školy www.zsbohdikov.cz. 

V Bohdíkově 13. 10. 2020               Mgr. Alena Vokurková, ředitelka školy 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf
http://www.zsbohdikov.cz/

