
Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR Vám oznamuji, že od středy 11. 3. 2020 nebude 
probíhat výuka v žádném ročníku ZŠ. Uzavřena je rovněž školní družina, školní klub a školní jídelna. 
Toto rozhodnutí platí do odvolání – dle pokynů kompetentních orgánů ČR. 

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19 

Doporučujeme zachovávat všechna pravidla vyhlášené karantény – tzn. že by se děti měly zdržovat 
doma, nikde se nesdružovat a respektovat všechna daná pravidla a nařízení, aby se zabránilo dalšímu 
šíření nemoci. 

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude toto opatření platit, budeme pokračovat ve výuce 
dálkovým způsobem. 

Všechny třídy mají v elektronické žákovské knížce tzv. nástěnku třídy. Tuto nástěnku vidí žáci i rodiče. 
Na nástěnce každé třídy budou pravidelně zveřejňovány informace o tom, co se mají děti naučit, 
připravit, vypracovat. Veškerá zadaná práce je pro všechny žáky povinná!!! Žádám Vás, abyste 
pravidelně /denně/ dohlíželi na své potomky, zda se skutečně připravují a plní zadané úkoly. Děti 
budou nejspíš potřebovat Vaši pomoc, radu, podporu, protože nejsou na tyto formy samostatné 
práce zvyklé. Prosím, podpořte je a pomozte jim. S případnými dotazy se můžete na učitele obracet 
prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

Přes elektronickou žákovskou knížku nelze ale posílat přílohy. Proto budeme v případě potřeby 
využívat mailové adresy – dětí, nebo Vás rodičů. Pokud by Vám nebo dětem přílohy na zadaný mail 
nedošly, /pokud budou přílohy posílány, učitel na tuto skutečnost upozorní na nástěnce v ŽK/ 
kontaktujte příslušného vyučujícího. 

Pokud budete potřebovat potvrzení o uzavření školy /pro rodiče s dětmi do 10 let/, je možné 
vyzvednout si tento doklad v kanceláři školy zítra, tj. ve středu 11.3.2020 od 6.30 do 10 hodin. 

V případě obecných dotazů, které se nevztahují k probíranému učivu, je možné volat na telefon 
731 617 991.  

Děkuji za pochopení a přeji Vám všem pevné zdraví. 

Jménem učitelského sboru ZŠ Veltrusy Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy 


