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áženírodiče
na základě usnesení VLÁDY ČR ze dne 12.10.2a20 u nás tak jako na
ostatních školách je zahájena distanční výuka. Co to pro Vás a Vaše děti
znamená? Věnujte prosím pozornost následujícím dílčím informacím:

Pracujeme přes G-SUITE (všichni žácii pedagogové proškoleni, v případě
potřeby kontaktujte IT metodika Mgr. Aleše Valentu).

Veškeré informace jsou duplicitrrě v Bakalářích

ýkajici se třídy na nástěnce třídy
ýkající se školy na nástěnce školy
Veškeré materiály pro písemné zpracování dnes žáci komplexně dostali od
všech vyučujících. Nepřítomní žáci13.10. si mohou svoji složku ke
zpracováni píevzít v recepci školy každý pracovní den od 9.00 do 12.00

hodin.
Neposílejte, nenoste zpracované úkoly, pokud není dohodnuto nebo
stanoveno vyučuiícím jinak. Vypracované úkoly budete odevzdávat po 2.

listopadu po nástupu do školy.
Každý vyučující má stanovenou svoji pravidelnou konzultační hodinu přes
G-SUITE zvlášť. pro žáky i zvlášť pro rodiče. Apelujeme na Vás, abyste
využivali této možnosti, a obraceli se na pedagogy vždy, jakmile budete mít
sebemenši dotazy, pochybnosti rýkajici se výuky i organizačních záležitostt.
Škola pracuje v souladu s Metodickým pokynem trztŠtUr o distančni ýuce ze
dne 23. 9.2020. Naší prioritou je, aby po dobu distančního vzděláváni dosáhli
všichni žácina možnost být plnohodnotně zapojeni do učebního procesu a

hlavně bez rozdílu v osobním vybavení IT prostředky. Chceme zaiistit rovné
a spravedlivé podmínky všem žákům.
Intenzirmí a maxim áIní zájem na práci online máme se žáky 1., 2. a 9. ročníku
a prosíme rodiče těchto žákn o maximální spolupráci s vyučujícími. Ostatní
tíidy budou pracovat standartním způsobem.

Přejeme Vašim dětem i Vám rodičům trpělivost, nadhled, optimismus, ale
hlavně pevné zdtavi a všem dohromady setkání v lepších časech.
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Do ].4. 10. do 7.00 hodin se mohou přihlásit žácike stravování na email
iidelna@zsmarianka.cz. v tento moment není žádnÝ iiný zoůsob rrřihlášení
možný.
Od 15. 10. do 23.10.1ze přihlásit oběd přes www.strava.cz.
Yaíí se pouze jedno jídlo.
Odběr do vlastních nádob - krabiček - v době od 11.30 do 13.30 hodin.
Vstup do jídelny je pouze hlavním vchodem (při vstupu musí být dodrženy
všechny hygienické postupy - návleky, desinfekce rukou, roušky).

Y Praze 13. října 2020

Vedení školy a pedagogický sbor ZŠ Marjánka

KoLNI IDELNA
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