
 

 

 

Čj. ŠSPOL/52/2020-mi                                  Olomouc 13. 9. 2020 

Přerušení prezenční výuky v mateřské, základní a střední škole. 

 

Vážení rodiče. 

 

Jak jste byli předběžně informováni, vzhledem ke vzrůstající nemocnosti pedagogů koronavirem, 

především však vzhledem k zachování zdraví Vašich dětí,  naše základní škola a střední škola přerušuje 

po projednání se zřizovatelem školy prezenční výuku na dobu od 15. 10. do 30. 10. 2020. Z toho od 26. 10. 

do 30. 10. 2020 proběhnou prázdniny a státní svátek.  

Mateřská škola přerušuje vzdělávání již od 14. 10. 2020. 

Předběžně plánujeme, že škola opět prezenčně začne vyučovat v pondělí 2. 11. 2020.  

 

Na období školního vyučování v době uzavření školy máte nárok na čerpání OČR. Jednejte v této věci s Vaším 

zaměstnavatelem. 

 

Vážení rodiče, mrzí nás, že jsme nuceni školu uzavřít i přesto, že jsme měli nastavena přísná hygienická pravidla 

a v comožná největší míře jsme užívali ochranné pomůcky. Věříme, že budete nápomocni svému dítěti 

při vzdělávání a že se všichni potkáme tak, jak plánujeme. Tedy v pondělí 2. listopadu 2020. 

 
Škola se s Vašimi dětmi bude učit na dálku tak, jak jsme byli zvyklí před prázdninami. Těm z Vás, kteří jste 

na jaře výuku svému dítěti neumožnili –  ať již z jakéhokoliv důvodu – připomínáme, že od 1. 9. 2020 distanční 

výuku (výuku na dálku) musí rodič ze zákona povinně svému dítěti zajistit. Reagujte vždy na oslovení učitelů 

Vašich dětí. Budou s Vámi řešit mj. také Vaše technické potřeby, které výuku na dálku komplikují či znemožňují. 

Synchronní výuky je žák povinen účastnit se v určenou dobu. Individuální výuky vždy v době předem 

domluvené. Zadané úkoly potom žák plní do stanoveného termínu kdykoli. Pokud se žák nezúčastní výuky nebo 

nesplní zadané úkoly v termínu, musí být řádně omluven zákonným zástupcem. 

 

V případě potřeby a dotazu se s důvěrou na školu obraťte. 

 
 

 
 

S přáním hodně zdraví Vám i celé Vaší rodině za všechny zaměstnance školy 
 

                                         

 

Mgr. Martina Michalíková 
ředitelka školy 
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