
Aktuální informace pro rodiče  v souvislosti s dalšími  opatřeními vlády (covid – 19) ze dne 27. října 

2020. 

Vážení rodiče,  

je nám velmi líto, že uzavření základních škol a zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole pokračuje. 

Včera dopoledne to  bylo veřejnosti oznámeno na tiskové konferenci ministrem školství Robertem 

Plagou. Všichni pociťujeme, že informace jsou zmatečné a opatření jsou vydávána narychlo tzv.  „ze 

dne na den,“ a to je velkým problémem hlavně pro školy a rodiče našich žáků.  Věřím, že společně 

s vámi situaci zvládneme, a za to předem děkujeme. 

 Žáci  po podzimních prázdninách tj. 2. listopadu 2020 do školy nenastoupí. Budeme pokračovat dále 

v distanční výuce formou on-line výuky. Máme přepracovány  rozvrhy hodin jednotlivých tříd 

s časovou dotací a budou vám zaslány v sobotu 31. října 2020 přes program Bakalář. Distanční on- 

line výuka bude pokračovat tímto způsobem až do doby návratu žáků do škol.  

Mají-li být  nastavená opatření, co nejvíce účinná pro zdraví našich žáků,  rozhodla ředitelka školy o 

přerušení provozu školní jídelny. Ze strany rodičů našich dětí nebyl zaznamenán zájem o docházení 

do školní jídelny na obědy v době distanční výuky. Informaci na webových stránkách školy o termínu 

prodeje obědů na listopad 2020 tímto rušíme. 

 

Vážení rodiče, 

prosíme o pomoc  s distanční výukou vašich dětí. Je přirozené, že některé děti potřebují větší dohled 

nad tím, aby spolupracovaly s učitelem a snažily se učivo pochopit při on- line výuce, která je bezesporu 

náročnější pro obě strany. Chápeme, že při všech povinnostech rodičů je situace komplikovaná… 

Většina našich učitelů  to prožívá „na vlastní kůži,“ neboť jsou sami  rodiči a mají několik vlastních dětí 

školou povinných. Berme to tak, že jsme „na jedné lodi“ a pomáhejme si v těžké situaci. Všichni se 

těšíme, až vše skončí a nastane normální školní režim. 

V případě jakékoliv dotazu či pomoci v rámci technického zabezpečení on- line výuky nás kontaktujte   

emailem (Bakalář nebo 7zs@7zsfm.cz), popřípadě mobilem (ředitelka školy 604 601 399). Všechny 

ostatní kontakty na konkrétní zaměstnance školy jsou uvedeny na webových stránkách školy. Vždy se 

snažíme najít řešení jakéhokoliv problému. 

 

 Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy 
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