
Vážení rodiče,

několik důležitých upřesnění pro nastávající on-line výuku, která reagují na vaše dnešní 
připomínky.

1. Jak jistě víte, po jarním uzavření škol byla distanční výuka uzákoněna, neboli je povinná. 
Rád bych zdůraznil slovo distanční, protože NIKDE se nehovoří o on-line výuce. Z toho
jednoznačně vyplývá, že pokud budete mít problém s připojením k jakékoliv námi nabízené
on-line výuce, v podstatě se nic neděje. Týdenní úkoly budou zadávány stejnou formou jako 
na jaře, tzn. každý týden se objeví nové zadání v Aktualitách na našem webu. 
Plnění těchto úkolů už ovšem povinné bude a taky bude předmětem hodnocení.
Během on-line výuky, která bude probíhat od úterý do pátku podle přiloženého rozvrhu, 
budeme poskytovat víceméně metodické návody, pomáhat žákům plnit zadané úkoly a 
konzultovat s nimi jak na to...takže ti, kteří s námi budou v tomto spojení, budou mít 
podstatně ulehčenou práci. Kromě toho budou mít možnost setkat se se spolužáky aspoň
ve virtuální třídě.

2. Vyskytla se připomínka, že vaše děti a vás v podstatě vyzývám ke shromažďování, což je
v současné době nepřípustné. A to tím, že po vás chci, abyste každé pondělí mezi 7:30 – 
8:30 donesli do školy vypracované úkoly a mezi 12:00 – 13:00 si je opravené vyzvedli.
Konzultoval jsem tuto věc s vyškovskou hygienou a bylo mi řečeno, že v tom nevidí žádný 
problém, ba naopak...děti se aspoň proběhnou venku. 
Takže nám to bez obav noste, nic neporušujete ani vy, ani my. Jenom, prosím, dodržujte 
obecně platná nařízení, tzn. nasazená rouška, 2m odstupy a neshromažďovat se 
ve skupinách. V šatně školy bude čekat někdo z učitelů, převezme od vás sešity, pozdravíte 
se a odcházíte. Totéž v poledne.
Pokud se i přesto někdo z vás chce vyhnout kontaktům s ostatními, nabízíme možnost 
vypracované úkoly (stejně jako na jaře) naskenovat a poslat na mail příslušného učitele.
Jenom bych vás požádal, abyste nám to předem dali vědět...ať zbytečně nečekáme na 
někoho, kdo nechce přijít.

Každé pondělí do 13:00 budou všichni učitelé fyzicky přítomni ve škole, takže po předchozí 
telefonické domluvě bude možná i osobní konzultace, samozřejmě za dodržení platných nařízení. 

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

 


