Základní škola a Mateřská škola

Vejprty

Vážení rodiče,
vzhledem k dnešnímu nařízení vlády je od zítra tj. 11.3.2020 zakázána přítomnost žáků ve
škole až do odvolání. Neznamená to však, že žáci mají prázdniny, ale vzdělávací proces bude
zabezpečen formou DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, prostřednictvím E-MAILOVÉ KOMUNIKACE
S UČITELI (příp. elektronické komunikace whatsapp, sms apod.)
Budova školy nebude uzavřená – individuální konzultace s učiteli bude možná. V případě
potřeby a po zvážení aktuální situace rodičem (vše je na osobní domluvě s učitelem a na
zvážení rodičů). Vyzvednutí učebnic, pomůcek atd.je možné.
Od 11.3.2020 mají automaticky všichni žáci odhlášeny obědy ve školní jídelně. (podle
vyhlášky o školním stravování je v době přerušení provozu školy, přerušen i provoz školní
jídelny). Budova bude otevřena, platby jsou možné.
Od 11.3.2020 je zrušena činnost školní družiny a školního klubu. (zájmové útvary)
Po utvoření databáze vašich e-mailových adres budete během následujících dnů tohoto
týdne dostávat informace týkající se domácí výuky z každého předmětu, případně další
informace týkající se tohoto opatření.
Svůj e-mailový kontakt pošlete příslušenému TŘÍDNÍMU UČITELI vašeho dítěte na níže
uvedený e-mail.
Zápisové lístky pro žáky 9.tříd si rodiče mohou vyzvedávat v domluvený termín ve čtvrtek
od 8 do 12 hodin v kanceláři p.Jindrové.
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Kontakty na třídní učitele :
TŘÍDA

Jméno

E-mail

1.TŘÍDA

Dita Klucová

ditaklucova@seznam.cz

2.TŘÍDA

Michal Čuma

michal.cuma1@seznam.cz

3.TŘÍDA

Vladimíra Kissová

kissova.vladka@gmail.com

4.A

Denisa Vacková

denikos@seznam.cz

4.B

Václav Vacek

vasekvacek@seznam.cz

5.TŘÍDA

Alena Schirlová

aschirlova@seznam.cz

6.TŘÍDA

Taťána Svobodarová

tatana.svobodarova@seznam.cz

7.TŘÍDA

Milada Jindrová

miladajindrova@seznam.cz

8.TŘÍDA

Jakub Rom

j.rom@seznam.cz

9.TŘÍDA

Pavlína Kostínková

p.kostinkova@seznam.cz

Ostatní učitelé :
Jméno

E-mail

Vladimír Jindra

vladimir.jindra@seznam.cz

Richard Vágner

richard.v@seznam.cz

Veronika Kravčuková

veronikakravcukova@seznam.cz

Michaela Červená

Nemcina.zsvejprty@seznam.cz

Jan Brychta

Brychta79@seznam.cz

Tomáš Kluc

tomaskluc@seznam.cz

Natalia Antipova

nemcina.zsvejprty@seznam.cz
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