
Informace pro rodiče základní školy a základní školy speciální Naděje k distanční výuce nařízené 

usnesením vlády ČR od 2.11.2020 

Vážení zákonní zástupci žáků ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, 

vláda ČR svým nařízením ze dne 30.10.2020 vyhlásila uzavření školy pro prezenční výuku žáků pro školy 

zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ od 2.11.2020 do odvolání. Zároveň tímto dnem přecházejí naši žáci na 

distanční výuku, která je podle školského zákona od tohoto školního roku povinná pro všechny žáky naší 

školy. Povinností zákonných zástupců je tuto formu výuky řádně zajistit pro své děti. Forma této výuky 

bude proto klasifikována a její případná neúčast bude posuzována jako neomluvená absence a porušení 

povinností pro zajištění řádné a povinné školní docházky základního vzdělávání. Neplnění těchto 

povinností bude řešeno platnými právními kroky s odborem sociální péče Magistrátu města Frýdek-

Místek. 

Pokyny pro distanční výuku v týdnu od 2.11.2020 do 6.11.2020: 

1. Zákonní zástupci si v tomto týdnu vyzvednou pracovní materiály ( učebnice, PS, sešity a písanky) 

svých dětí na příslušných budovách ( Škarabelova a El. Krásnohorské), které si děti nechaly ve 

škole dne 21.10.2020 v době 8,00 – 12,00 hod. V každé budově je zajištěna v této době služba, 

která tyto materiály vydá na požádání. 

2. Třídní učitelé budou kontaktovat všechny zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd – telefonicky, 

e-mailem, poštou nebo osobně a domluví způsob předávání podkladů pro distanční výuku žáků 

dle možností zákonných zástupců. Pokud nebyl některý zákonný zástupce kontaktován do středy 

4.11.2020, prosím ozvěte se na telefonní číslo 734 585 628 – ředitel školy. Případné nejasnosti 

nebo dotazy řešte na tomto telefonním čísle. 

3. Třídní učitelé jednotlivých tříd budou zadávat jednotlivé požadavky vyučujících za celou třídu a to 

dvakrát týdně. U každé činnosti bude zadán termín odevzdání, který je nutno dodržet pro 

klasifikaci splněného úkolu nebo činnosti. Způsob odevzdání musí zákonný zástupce rovněž 

domluvit s třídním učitelem. 

4. Žáci na distanční výuce mají právo na odebrání obědu za sníženou částku. Na budově EL. 

Krásnohorské se obědy vydávají v době 12:30 – 13:00 hod. Nutno odebrání zajistit zákonným 

zástupcem přímo ve školní jídelně na teto budově. Budova Škarabelova tuto činnost v době 

distanční výuky nezajišťuje. 

5. Vypracované materiály distanční výuky tento týden je možno odevzdat vždy v době od 8:00 do 

12:00 hod na příslušných budovách – je zajištěna služba. 

Pokyny pro distanční výuku v týdnu od 9.11.2020 do odvolání. 

1. Od tohoto týdne budou materiály pro distanční výuku zadávány 4 krát za týden e-mailem. 

2. Písemnou formou budou materiály připraveny vždy ve středu a pátek každý týden v době 8:00 – 

12:00 hod na budovách Škarabelova a El. Krásnohorské – služba bude vydávat tyto materiály. 

Zákonní zástupci mají v těchto dnech možnost odevzdat vypracované materiály, které budou 

distribuovány jednotlivým vyučujícím. Vypracované materiály lze třídním učitelům zasílat 

průběžně  e- mailemnebo osobně. 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 3.11.2020 

Mgr. Vratislav Matěj- ředitel školy 



 

 

 

    


