
Vážení rodiče, 
s ohledem na Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě vám oznamuji, že od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 je zrušena prezenční výuka ve škole a vyučující i žáci 
přecházejí na distanční vzdělávání, které se bude řídit upraveným rozvrhem hodin platným od 6. 10. 2020. 
Hlavními komunikačními prostředky mezi rodiči, žáky a pedagogy jsou informační systém Bakaláři (Komens), který 
slouží jako evidenční a informační portál, a výuková a studijní platforma MS OFFICE 365.  
Distanční vzdělávání je povinné a povinností žáka je účastnit se distančního vzdělávání v plném rozsahu. 
Způsob vedení a hodnocení distanční výuky vyplývá z charakteru předmětu a je v plné kompetenci vyučujícího. 
Žák, který nebude v rámci distanční výuky plnit své povinnosti, vykoná po příchodu do školy doplňkovou zkoušku 
z probrané látky příslušného klasifikačního období. O rozsahu a formě doplňkové zkoušky rozhoduje vyučující daného 
předmětu. 
Rovněž vás tímto informuji o okamžitém elektronickém odhlášení obědů prostřednictvím e-stravy . 
 
S pozdravem 
PaedDr. Karla Javorková, zást. řed. 
 
 
 
Milí žáci, 
 
s ohledem na Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě vám oznamuji, že od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 je zrušena prezenční výuka ve škole a vyučující i žáci 
přecházejí na distanční vzdělávání, které se bude řídit upraveným rozvrhem hodin platným od 6. 10. 2020, který 
bude zveřejněný v pondělí 5. 10. v prostředí školní nástěnky informačního systému Bakaláři.  
 
Hlavními komunikačními prostředky mezi rodiči, žáky a pedagogy jsou informační systém Bakaláři (Komens), který 
slouží jako evidenční a informační portál, a výuková a studijní platforma MS OFFICE 365 - Teams. Podrobné pokyny 
k realizaci distančního vzdělávání naleznete v příloze. 
 
Distanční vzdělávání je povinné a povinností žáka je účastnit se distančního vzdělávání v plném rozsahu. 
Způsob vedení a hodnocení distanční výuky vyplývá z charakteru předmětu a je v plné kompetenci vyučujícího. 
Žák, který nebude v rámci distanční výuky plnit své povinnosti, vykoná po příchodu do školy doplňkovou zkoušku 
z probrané látky příslušného klasifikačního období. O rozsahu a formě doplňkové zkoušky rozhoduje vyučující daného 
předmětu. 
 
Rovněž vás tímto informuji o okamžitém elektronickém odhlášení obědů prostřednictvím e-stravy . 
 
Prosím potvrďte přečtení tohoto mailu. 
 
S pozdravem 
PaedDr. Karla Javorková, zást. řed. 
 


