
Pokyny pro žáky a jejich rodiče – zavřené školy 

Dnes (11. 3. 2020) je výuka zrušena, od čtvrtka 12. 3. 2020 bude výuka probíhat formou 

domácí práce a individuálních konzultací telefonem nebo mailem.  

Ve Škole online každý žák uvidí svůj rozvrh hodin, který je stejný, jako by chodil do školy. 

Učitelé budou zapisovat učivo ke studiu a vkládat materiály, pracovní listy, prezentace, 

odkazy na videa apod. přímo k jednotlivým vyučovacím hodinám. Výuka tedy pokračuje, 

budeme se více soustředit na shrnutí a opakování učiva, případně na nastudování 

jednoduššího učiva. Doporučujeme žákům (a také rodičům), aby se drželi rozvrhu hodin a 

pracovali tak, jako by byli ve škole. Nejedná se o prázdniny. Budete-li potřebovat konzultace 

s učiteli, jsou vám k dispozici, můžete jim poslat zprávu, případně se s nimi domluvit na 

konzultaci po Skypu nebo telefonu. Všichni zaměstnanci mají běžnou pracovní dobu ve škole. 

Sedmé ročníky, kde většina dětí je na lyžařském kurzu, budou mít tento typ výuky od pondělí 

16. 3. Jednotlivé děti, které na kurz nejely a byly tento týden spojeny do jedné skupiny, si 

budou opakovat dosavadní učivo. 

V případě, že se z nějakého důvodu nemůžete dostat ke svému účtu ve ŠOL, obraťte se na 

paní Kudrnáčovou – hana.kudrnacova@kameniceskola.cz tel. 731 449 238. Je nutné, aby žáci 

i rodiče sledovali ŠOL a webové stránky. 

Veškeré kroužky pořádané Komunitním centrem jsou po dobu zavření školy zrušeny. Ostatní 

kroužky, které využívají prostory školy, jsou v kompetenci jejich vedoucích. 

Obědy ve školní jídelně mají žáci automaticky odhlášeny. 

Zítra se měl konat den otevřených dveří. Ten je zrušen, ale pokud rodiče případných nových 

žáků či budoucích prvňáků potřebují informace, mohou do školy přijít a my jim rádi vše 

vysvětlíme a ukážeme.  

Plánovaná hra pro budoucí prvňáky, která měla být tento čtvrtek, se odkládá. 

Příští týden v úterý se měly konat třídní schůzky, ty budou zrušeny. O případné náhradě 

rozhodneme až podle situace po znovu otevření škol.  

Dále jsme plánovali velikonoční jarmark (7. 4. 2020), který bude zrušen. 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, jsme vám všichni k dispozici. V případě, že nemáte doma 

počítač nebo připojení k internetu, spojte se s třídním učitelem. Pokusíme se vymyslet 

nějaké náhradní řešení.  

Pavlína Tolarová, ředitelka školy 
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