
Informace na web 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že KHS nám neposkytla žádné další  informace, budeme postupovat dle bodu                       

2 uvedeném v jejich sdělení ze dne 7.10. 2020. 

 Znění bodu 2 

 Karanténa bude trvat 14 dnů za předpokladu, že karanténovaný se nenechá testovat z jakýchkoli důvodů (včetně těch, 

že se nepodaří odběr zajistit např. pro nedostatečnou kapacitu odběrových míst) a bude bez příznaků, karanténa se 

ukončí 15.10.2020 včetně. V pátek 16.10.2020 se budou žáci vzdělávat distančně (na dálku) a do školy nastoupí 

19.10.2020. Karanténa pro žáky a pedagogy tedy skončí ve čtvrtek 15.10.2020.  

 

Rozvrh distančního vzdělávání na týden od 12.10. 2020 do 16.10.2020. 

 

 

 

 

 



ROZVRH HODIN PRO ONLINE VÝUKU 

                                1.TŘÍDA 

     Online výuka bude probíhat každý den v tento čas: 

             8,00 - 8,30 

           10,00 - 10,30 

 

ROZVRH HODIN PRO ONLINE VÝUKU 

2.TŘÍDA- skupina A 

(Štěpánek, Ráďa, Sebík, Markétka, Ninuška) 

Online výuka bude probíhat každý den v tento čas: 

8,40 – 9,10 hod. 

10,40 – 11,10 hod. 

 

ROZVRH HODIN PRO ONLINE VÝUKU 

2.TŘÍDA- skupina B 

(Vaneska, Eliška, Edík, Péťa, Tomík, Harry) 

Online výuka bude probíhat každý den v tento čas: 

9,20 – 9,50 hod. 

11,20 – 11,50 hod. 

 

 

 



Pomůcky na distanční výuku: 

učebnice 

pracovní sešity 

školní sešity  

Písanky 

volné bílé listy (u 3. - 5.r. může být i blok s papíry) 

psací potřeby s pastelkami 

nůžky, lepidlo 

 

Přihlášení k distanční výuce 

1.+2. ročník 

Paní učitelka pošle každé ráno na messenger link - pro 1. a 2.ročník. Bude společný. Prostřednictvím tohoto linku se dětí 

přihlásí k výuce. Link bude sloužit po celý den. Další den bude zaslán nový. 

3.+ 4. + 5.r. 

Každé ráno, dostanou žáci e-maily (na domluvenou e-mailovou adresu) s linky přes které se budou přihlašovat. Každá 

paní učitelka zašle svůj link a ten použijí na její hodiny. Pokud ten den budou vyučovat 2 paní učitelky dostanou 2 e-maily 

se dvěma linky(odkazy). Pokud budou ten den vyučovat 3 paní učitelky, dostanou žáci 3 e-maily se třemi linky.  

Případné problémy budeme řešit telefonicky. Pokud by se přihlášení nedařilo -volejte na telefonní číslo paní učitelky, ke 

které se na hodinu snažíte přihlásit. 

I. Myšáková  739 576 135 

G. Mikulková  605 483 342 

M. Wimmerová 777 860 503 

T. Bílá   739 400 590 

Případné změny rozvrhu distančního vzdělávání budou včas oznámeny. 

Věříme, že všechno společnými silami zvládneme a překonáme i mnohé drobné překážky, které nám distanční výuka 

přinese.  V Jehnědí ve škole máme totiž skvělé děti, rodiče i paní učitelky. 

 

 

 


