Základní škola Jasenná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice

Info ze ZŠ Jasenná
14. 10. 2020
1. Informace z usnesení vlády. Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1.
listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.
2. Od středy 14. 10. přecházíme opět na distanční výuku. Třídní učitelé Vašich dětí Vás budou kontaktovat, jakým
způsobem bude probíhat vzdělávání. V nejbližší době očekáváme přístupová hesla na již avizovaný
Googleclassroom. Z důvodu velkého náporu na našeho ICT koordinátora se to nepodařilo uskutečnit dříve. Poté
se pokusíme všichni přihlásit. Online výuka na naší škole probíhat nebude. Výuka bude probíhat podobně,
jako v jarním období. Zaměřili jsme na ČJ, MAT, AJ.
3. Nabízíme Vám možnost odebírání obědů pro Vaše dítě během distanční výuky. Oběd by byl k vyzvednutí od
9.00 hod. v kovovém zásobníku u vchodu do ZŠ u pohybové místnosti. Pokud máte zájem o tuto službu, pošlete
SMS na tel. číslo 603 286 295 - Mám zájem o oběd pro ( jméno dítěte) nejpozději do středy do 6.00 hod..
K odebírání obědů je nutné dodat čistý jídlonosič vždy den předem do zásobníku. Nejlépe mít dva jídlonosiče,
vždy vyměnit plný za prázdný. Pokud nemáte k dispozici jídlonosiče, mohou být i tři uzavíratelné plastové misky.
Nemusíte odebírat obědy každý den, vše je na domluvě mezi Vámi a paní kuchařkou. Paní kuchařka bude k
dispozici na telefonu 603 286 295 v době od 6.00 do 9.00 hod.. Jakékoliv další dotazy ohledně odebírání
obědů směřujte na paní kuchařku.
4. Pokud budete žádat ošetřovné na následující dny, bude potřeba k žádosti přiložit Vaše čestné prohlášení o uzavření
školy více na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10
let. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat
z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
Z této informace vyplývá, že stačí sepsat čestné prohlášení.
Já,............................................................….nar..................….rodné číslo..........................bytem......…...........čestně prohlašuji, že
pečuji o dítě ........................nar...................................................z důvodu uzavření Základní školy Jasenná, okres Zlín, p.o. na
základě mimořádného opatření.
Datum + podpis
5. Dle opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020 se dny 26. října a 27. října 2020 pro žáky základních, středních
škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny, tzn., že je zakázána osobní
přítomnost žáků na vzdělávání. Školní družina i školní jídelna bude uzavřena. Nebude probíhat ani
distanční výuka.
6. Pokud budete potřebovat zapůjčit notebook nebo tablet, kontaktujte mě.

