
 

       Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 
 

 

 

 
Vážení rodiče, 
 
všichni jsme si přáli, aby situace umožnila od 2.11.2020 avizovaný návrat dětí do škol. 
Bohužel je tomu jinak a nám nezbývá nic víc, než toto rozhodnutí přijmout a respektovat.  
Nadále tedy bude probíhat distanční výuka všech žáků. 
 
Dobu pokračujícího distančního vzdělávání bychom rádi využili co nejefektivněji.               
Proto od pondělí 2.11. bude probíhat povinná online výuka žáků všech ročníků  každý den 
dle rozvrhu, který obdržíte od třídních učitelů. 
V případě neúčasti Vašeho dítěte na některé z online hodin je nutné vyučujícímu tuto 
nepřítomnost omluvit (telefonicky, emailem, SMS).   
(Distanční výuka je povinná pro všechny žáky, jejich neúčast na některé z online hodin                        
se zapisuje do třídní knihy a bude muset být řádně omluvena v ŽK.) 
 
Kromě online hodin budou žákům vždy v pondělí rozneseny materiály s učivem na daný 
týden. Po vypracování je na konci týdne – nejpozději v pátek do 12.00 hodin – odevzdají                         
do připravené krabice u vchodu do školy (resp. do jídelny). Je nutné dodržet stanovený 
termín odevzdání materiálů, v opačném případě bude práce žáků hodnocena známkou 
nedostatečnou.  
(Termín je stanoven s ohledem na nutnost opravy materiálů jednotlivými vyučujícími tak,                 
aby bylo možné je zaslat zpět k nahlédnutí následující pondělí.) 
Zadání týdenní práce bude rovněž během pondělního odpoledne vyvěšeno na webu školy. 
 
Všichni žáci školy mají možnost i nadále odebírat dotované obědy (obědy za stejnou cenu 
jako při pobytu ve škole), a to po celou dobu distanční výuky. 
Obědy je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny paní Harapátové. Výdej obědů (pouze                    
do originálních jídlonosičů) probíhá denně od 11.15 do 12.00 ve školní jídelně.  
 
Komunikovat s jednotlivými vyučujícími můžete i nadále přes školní emaily nebo v pondělí                     
a v pátek na školním telefonním čísle 736 503 568. Na mě se můžete obracet od pondělí                 
do pátku na tel. čísle 736 503 567, nebo na emailu reditelka@zskerhartice.cz. 
 
 
Přeji nám všem, ať tuto nelehkou dobu přečkáme hlavně ve zdraví. 
 
Mgr. Helena Klosová, 
ředitelka ZŠ 
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