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Nařízení ředitele školy - organizační opatření v ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn 

Platnost opatření: 2. 11. 2020 – do odvolání 

1) Mateřská škola – provoz bez omezení 

2) Školní družina – provoz přerušen do odvolání 

3) Školní jídelna ZŠ – provoz přerušen do 30. 10. 2020. Plánované obnovení provozu 9. 11. 2020 

4) ZŠ, oba stupně  – provoz přerušen do odvolání – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

5) Tělocvična a ostatní prostory školy (sál) – uzavřeno do odvolání.  

6) Zájmová činnost (kroužky, ZUŠ) – ukončeno do odvolání 

 

 

Ad 4) 

a) Distanční výuka - prostředí pro informace a domácí úkoly, pracovní listy  - Bakaláři + MS Teams  

b) Distanční výuka na 2. stupni  bude probíhat dle  upraveného rozvrhu bez výchov. Rozvrh pro 

distanční výuku  - videokonference přes MST - bude též vyvěšen v prostředí MST. Délka 

vyučovacích hodin: distanční – 35 min. Na 1. stupni v kompetenci třídních učitelů. 

c) Veškeré informace a podrobnosti zaslány rodičům přes informační systém Komens. 

 

 

Ve Špindlerově Mlýně           dne 29. října 2020 

Mgr. Petr Libřický, řed. školy 
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Příloha – informace pro rodiče - Bakaláři 

 

 

Vážení rodiče, 

Od 2. 11. jedeme bohužel stále v režimu distanční výuky. Veškeré videokonference v prostředí MST. 

Od 3. třídy je přihlašování též přes registraci žáků do MS 365 (údaje zaslány). Mělo by dojít ke 

zjednodušení práce. 

Pokud kdokoliv z vás (3. – 4. třída) bude mít s technikou, registrací, přihlášením problém – volejte, 

pište nebo se stavte osobně v ředitelně s vaším strojem (tablet, NB, tel.) a nastavíme osobně. 

Termíny: pondělí od 13:30 (do 13:15 mám výuku); úterý od 7h – 15h. Vždy po telefonické dohodě 

(739572076) 

Výuka je dle upraveného rozvrhu, délka hodin 35 min (dle situace). Distanční výuka pro žáky 1. až 3. 

třídy plní funkci především sociální… 

Provoz školní jídelny: 

Školní jídelna bude ve zkušebním provozu (monitorování zájmu) od 9. 11. 2020. Žáci při povinné 

distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. 

Podmínka – včasné přihlášení – objednávka - k odběru oběda přes mobilní aplikaci Stravné nebo zde 

https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni,  a to min. dva pracovní dny předem. Podmínkou 

pro objednání je dostatečná výše konta (stravu nelze objednat, je-li dluh). 

 

Termín pro odběr: pondělí – pátek 11:30 – 13:40 

Možný též odběr obědů pro cizí strávníky – přihlášení a informace podá vedoucí ŠJ M. Benešová 

(739 428 538), jidelna@zsspindl.cz  

 

Petr Libřický 
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