
                                       

 

 

                                                                          

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

na základě rozhodnutí Vlády ČR z jednání 26. února 2021 a vydaných krizových opatření č. 200 je omezena 

osobní přítomnosti žáků ve škole od pondělí 1. března 2021 nad rámec dosavadních opatření takto.  

 Zakazuje se osobní přítomnost všem dětem v mateřské školce. Mateřská škola poskytuje 

vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, dle 

nastaveného režimu. 

 Žáci 1. a 2. ročníků přecházejí od 1. 3. 2021 na povinnou distanční výuku. Organizaci výuky 

zajišťují třídní učitelky, které kontaktují zákonné zástupce a budou je informovat o organizaci výuky 

dle nastavených rozvrhů. 

 Žáci 3. - 9. ročníků pokračují v povinné distanční výuce dle zavedených rozvrhů formou on-

line výuky i off-line zadávání úkolů v týdenních plánech dle předmětů a v aplikaci MS Teams. 

 Na webových stránkách jednotlivých tříd je zveřejněn rozvrh on-line hodin i týdenní učivo. V 

případě, že se dítě nepřipojí na on-line hodinu, je rodič povinen dítě omluvit. Neúčast na on-

line hodině je považována za klasickou absenci. 

 Pokud nemá žák k dispozici připojení k internetu, sdělí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který s tím 

seznámí ostatní vyučující.  V tomto případě má žák možnost si studijní materiály vyzvednout 

v kanceláři školy a to každý den od 8:00 – 11:00 hodin. 

 Škola zapůjčuje notebooky žákům, kteří nemají potřebné IT vybavení. Zákonný zástupce si IT 

zařízení vyzvedne osobně ve škole a podepíše „Smlouvu o zapůjčení“. 

 Na individuální konzultace mohou žáci nadále docházet, ale jen po předchozí domluvě s vyučujícím, 

dle pravidel nařízených opatření. 

 Školní družina je uzavřena  

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory nebo jinou povolenou ochranu úst a nosu 

po celou dobu pobytu ve škole.  

 Přítomnost cizích osob v prostorách školy je zakázána a nebude umožněn vstup do budovy 

školy. 

 Školní stravování  - všichni žáci včetně dětí v mateřské školce mají obědy odhlášeny. Pokud 

chtějí obědy žáci nebo předškolní děti v režimu distanční výuky, je nutné si je objednat ve 

školní jídelně  telefonicky - 313 101 034 nebo emailem - jidelna.lochovice@skolalochovice.cz. 

Obědy si mohou pak vyzvednout každý den od 11:00 – 13:30 hod. do vlastních jídlonosičů. 

 Ošetřovné: rodiče naleznou informace o ošetřovném např. zde: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již 

nevyplňuje žádné potvrzení. 

 

Všem děkujeme za vstřícnost, velkou míru zodpovědnosti a celkový přístup při distančním 

vzdělávání.   

                                                                                                                      Mgr. Radka Hlaváčová 
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