
Informace pro rodiče žáků/zákonné zástupce 

Od pondělí 16. 3. 2020 jsou nařízením Ministerstva zdravotnictví pro žáky uzavřeny všechny 

základní školy, školní družiny a školní jídelny ve všech základních školách ve Velkém Meziříčí.  

 

Obědy pro školní stravování žáků ve školních jídelnách jsou zrušeny, není nutnost je individuálně 

odhlašovat. 

V pondělí 16. 3. 2020 vypracují vyučující pro žáky školy samostatnou domácí přípravu, kterou 

budou průběžně zasílat (podle délky trvání vládního opatření). Budeme postupovat takto: 

1. U většiny rodičů máme e-mailové adresy, přesto Vás prosím o jejich aktualizaci a případné 

uvedení nové – funkční, která bude sloužit k okamžitému přeposílání důležitých informací 

a případných úkolů. Napište na naši e-mailovou adresu: info@zsspecialnivm.cz  krátkou 

větu – Potvrzuji tuto kontaktní e-mailovou adresu a Vaše jméno, viz vzor: 

 

Máte-li aktuálně nové číslo telefonu, také je napište 

2. Další možností je komunikace pomocí našich webových stránek 

https://www.zsspecialnivm.cz . Na úvodní stránce si rozkliknete záložku Základní škola 

kde se objeví možnost Třídy, vyberete svoji třídu a kliknete. Objeví se přihlašovací údaje 

– tyto jsme plánovali předat rodičům po skončení jarních prázdnin, bohužel jsme nuceni 

přistoupit k tomuto náhradnímu kroku, přihlašovací údaje pro komunikaci s třídním 

učitelem vám zašleme na vámi uvedenou a potvrzenou e-mailovou adresu (popřípadě 

SMS zprávou do mobilu). Pokud budou mít žáci možnost, tak si zadané úkoly vytisknou a 

budou je plnit na jednotlivé listy. Když tuto možnost mít nebudou, budou zadané úkoly 

vypracovávat do školních sešitů. Část úkolů může být také  zadána do pracovních sešitů 

žáků nebo jinou formou (prezentace, referáty,…). Na požádání můžeme jednotlivým 

žákům úkoly vytisknout a předat ve vypsaných konzultačních hodinách. 
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3. Žádost o ošetření při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola rodičům 
potvrzovat na sekretariátu od pondělí 16. 3. 2020 v čase 9:00 - 12:00 hodin. Konzultační 
hodiny (po předchozí telefonické domluvě): středa, čtvrtek 10.00 – 11.00 hodin.  

 

Sledujte prosím web školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace. 

  

                                                                                         Mgr. Josef Prokop, ředitel školy 


