
 
 

 
 

 

 

V Krnově 13.3. 2020 

Vážení rodiče, 

jak jste jistě z medií zaznamenali, v důsledku nouzového stavu vaše děti nebudou moci od pondělí 16. 3. 2020 do 

odvolání navštěvovat školu. Vzdělávání tak bude probíhat dálkově, úkoly i ověřování bude probíhat prostřednictvím 

Edupage. 

V pondělí a úterý (16. -17.3. 2020) doladíme s kolegy způsob dálkové výuky a zašleme vám podrobné informace, jak 

bude vzdělávání probíhat, kde budeme potřebovat vaši pomoc, a co by měly děti zvládnout samy. Od středy 18.3. by 

už měly dostávat pravidelná zadání úkolů. 

Předpokládáme, že na samostudium by si žáci měli vymezit zhruba 4 hodiny denně, další 1 hodinu by měli věnovat 

čtení a min. 1 hodinu denně pohybovým aktivitám. Nemusíte se bát budeme se snažit, aby při vzdělávání žáci 

nemuseli používat jen počítače, ale aby pracovali s učebnicemi a pracovními sešity. 

Jsme si vědomi, že je to pro vás složitá situace a jsme připraveni vám ji maximálně usnadnit. Věříme, že vše zlé je 

k něčemu dobré a naši žáci tak získají větší samostatnost a vlastní zodpovědnost. 

Mám pro Vás na pondělí pár úkolů: 

1. Ověřte prosím, že má vaše dítě přístup k Edupage. 

2. Ověřte prosím, že máte doma funkční počítač nebo tablet.  

3. Ověřte prosím, že máte připojení na internet. 

4. Zkontrolujte, že žáci mají doma všechny učebnice a sešity. 

Pokud něco z toho chybí, prosím informujte o tom třídní učitelé prostřednictvím Edupage v průběhu pondělí. 

Pokusíme se zajistit jiný způsob komunikace a připravit věci na vyzvednutí v průběhu úterka a středy. 

 

Ošetřovné 

Pokud budete potřebovat zůstat doma s dítětem do 10 let, můžete si po předchozí domluvě na telefonním čísle 

739 040 401, kde po vás budou potřebovat jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, domluvit termín vyzvednutí 

potvrzené Žádosti o ošetřování. Telefon je k dispozici od 8:00 – 14:00 hodin. Potvrzená žádost bude k dispozici na 

recepci školy. 

 

Aktuální informace a podrobnosti zveřejňujeme také na školním webu  www.zsjnkrnov.cz 

 

Přejeme hodně trpělivosti a věřím, že to společně zvládneme. 

 

S pozdravem   Karel Handlíř, ředitel školy 

http://www.zsjnkrnov.cz/

