Vážení rodiče,

včerejším rozhodnutím vlády nastala situace, kterou jsme si nikdo nepřáli, ani Vy ani my. Od středy
14. 10. 2020 je celá škola převedena do režimu distanční výuky, až do pátku 23.10. 2020.
V dalším týdnu od 26.10. pak navazují podzimní prázdniny.
Prosím, sledujte i nadále informace jednak prostřednictvím Školy Online a rozvrhu třídy.
A zároveň druhou, novou platformou pro komunikaci pro celou školu se stává i prostředí Microsoft
TEAMS, k němuž podrobné pokyny k připojení obdržíte prostřednictvím svých třídních učitelů.
Připojení celé školy je umožněno v rámci nákupu nové IT technologie do škol v rámci finanční dotace
státu. Její uvedení do praxe bylo vázáno na povinnost školy vypsat výběrové řízení na tak velkou
zakázku, s tím souvisí i zdržení v připojení žáků. Od minulého pátku jsme začali proškolovat žáky i
učitele, od 9. 10. jsme teprve získali přístupy. Dnešním dnem budou v základu proškoleni všichni žáci
od 5. ročníku výš.
První stupeň obdrží připojovací údaje až dnes, Vy je dostanete od Vašich třídních učitelů.
Učitelé svou distanční výuku plánují po vzájemné domluvě tak, by nedošlo k zahlcení žáků – např.
jeden den každou hodinu videokonference a druhý den „jen“ zadávání úkolů. Snažíme se rozložit
zatížení žáků rovnoměrně, s důrazem na hlavní předměty – český jazyk, matematiku a angličtinu.
V naukových předmětech s malým omezením, v předmětech výchovných půjde spíše o zábavnou
formu.
Prostřednictvím třídních učitelů jste již obdrželi nabídku možnosti zapůjčení techniky ve škole –
obracejte se na kancelář školy a zařízení si můžete po předchozí domluvě v kanceláři vyzvednout.
Obědy – všichni žáci jsou od zítřejšího dne odhlášeni ze školního stravování. Pokud máte zájem, aby
Vaše dítě pro oběd chodilo, musíte jej přihlásit v jídelně školy, telefonicky nebo emailem. Obědy
budou vydávány POUZE do jídlonosičů v době od 1:00 do 12:30 hod.
Po dobu uzavření základních škol bude pečovat o děti (do věku 10 let) zaměstnanců určených
profesí kritické infrastruktury – stejně jako na jaře Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2.
Návrat do školy je plánován od pondělí 2. 11. 2020 a věřme všichni, že se zdravotní situace natolik
stabilizuje, že toto datum bude platit.
Přeji Vám (nám) všem především pevné zdraví a zachování dobré nálady, vstřícnosti a pochopení a
hodně sil k dalšímu nelehkému období.

V Opavě dne 13. 10. 2020

Mgr. Hana Štellarová
zástupkyně ředitele školy

