AKTUÁLNÍ INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
z usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 pod č. 1022 se omezuje od středy 13. 10. 2020
do 1. listopadu 2020 provoz základní škol, a to včetně osobního zákazu žáků na základním vzdělávání
v základní škole.
Toto usnesení platí jak pro první, tak i pro druhý stupeň. Na druhém stupni se týká jak žáků, kteří ještě dnes
byli ve škole (6. a 7. ročníky), tak i žáků, kteří jsou již nyní vzděláváni distančním způsobem.
 OBĚDY:
Začneme příjemnější informací. Žáci mají nárok na dotovaný oběd. Obědy budou vydávány v zatavené
krabičce, bez polévky. Ta bude kompenzována vyšší gramáží hlavního jídla. Žáci si k výdeji oběda musí donést
čip a mít ve frontě nasazenou roušku. Našich žáků se týkají tato výdejní místa a tyto časy:


ŽÁCI I. STUPNĚ – ve veřejné jídelně od 11.30 do 13.00



ŽÁCI II. STUPNĚ – v Hospůdce Na Lišce (z ulice Morávkova) od 13.00 do 14.00

Způsob objednávání a odhlašování obědů zůstává stejný. V době MŠMT vyhlášených volných dnů 26. 10.
a 27. 10.; státního svátku 28. 10. a podzimních prázdnin ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020 bude provoz školní
jídelny přerušen.
Bližší informace najdete na webových stránkách školy, na stránkách školní jídelny (https://www.sjpraha22.cz/)
a na stránkách MČ Praha 22 (https://www.praha22.cz/zpravy/skolstvi-1/organizace-skolniho-stravovani-od-14rijna-5009cs.html).
 DISTANČNÍ (DÁLKOVÉ) VZDĚLÁVÁNÍ:
Rádi bychom vám připomněli, že podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) je
distanční výuka pro žáky povinná.

I. stupeň
Zákonní zástupci budou již dnes informováni e-mailem od třídních vyučujících, kde se dozví všechny potřebné
informace. Zadání práce v rámci distančního vzdělávání proběhne do pátku tohoto týdne.

II. stupeň
Žáci 6. a 7. ročníků dostanou na tento týden zadaná témata a úkoly během zítřka, tj. středy, většinu úkolů ale
dostali již dnes ve škole. Žáci 8. a 9. ročníků pokračují v distanční výuce, která pro ně bude platit
i v následujícím týdnu (19. – 23. 10. 2020). V následujícím týdnu se tedy distanční výuka vztahuje na všechny
žáky školy.
Nejpozději v neděli najdou žáci 2. stupně na stránkách školy přehledné tabulky dle tříd, kde budou
u jednotlivých předmětů zapsána témata a počty úkolů zadaných vyučujícími, popř. termíny on-line výuky
v týdnu od 19. do 23. 10. 2020. Všechny ostatní informace - konkrétní podoba úkolů, zadání, termíny
odevzdání, apod. najdou žáci v classroomech, do kterých se během září a října přihlašovali.

Prosíme, abyste průběžně sledovali stránky naší školy a hlavně kontrolovali příchozí e-maily, ve kterých
najdete podrobnější a konkrétnější informace.

Děkujeme za pochopení a přejeme alespoň nějakou orientaci v této nepřehledné době
Vyučující ZŠ U Obory

