
Vážení rodiče, 
 
vím, že dnešní situace je těžká pro všechny. Všichni učitelé naší školy se snaží pomocí distanční 
výuky co nejlépe nahradit prezenční výuku ve škole. Informace směřují k žákům zadáváním úkolů a 
studijních materiálů online přes Edu Page nebo přes Microsoft Teams přímým videohovorem. Než 
nastala distanční výuka, tak jsme si zjišťovali, zda všichni žáci mají možnost pracovat na dálku. Kdo 
potřeboval počítač, tomu jsme zapůjčili notebook. Všichni ostatní žáci potvrdili, že mohou pracovat 
z domova. Musím pochválit většinu žáků, že se snaží pracovat. 
 
Bohužel se ale objevují žáci, kteří nepracují, neplní úkoly a neúčastní se přímé výuky online. Podle 
školského zákona je distanční výuka povinná. My samozřejmě vedeme absenci žáků ve výuce a 
neplnění úkolů. Za neplnění úkolů a povinností se uděluje kázeňský postih (důtka třídního učitele, 
ředitele školy, podmínečné vyloučení a vyloučení). Třídní učitelé shromažďují informace od všech 
vyučujících a vyhodnocují je a spolupracují s výchovnou poradkyní. Upozorňují žáka, že nepracuje, a 
pokud nereaguje, přistoupíme ke kázeňským opatřením. 
V prvních dnech distanční výuky jsme byli benevolentní, ale nyní již budeme vyžadovat omluvu žáků 
podle školního řádu a školského zákona. 
Zákonný zástupce nebo plnoletý žák jsou povinni omluvit absenci ve výuce, která je zapsaná v Edu 
Page, nejpozději do tří dnů. Pokud tak neučiní, je absence neomluvená. Předem známou absenci 
oznámí žák třídnímu učiteli (např. nepůjde u nás el. proud). 
Pokud žák ani zákonný zástupce nereagují a žák dále neplní povinnosti, zasílá škola dopis, ve kterém 
vyzývá k okamžitému doložení absence. Pokud tak neučiní do deseti dní po převzetí dopisu, přestává 
být žák žákem školy. 
 
Našim společným cílem je zabezpečit kvalitní výuku i při distanční výuce. Proto Vás žádám 
o spolupráci. Dohlédněte na studium Vašich dětí, ať předejdeme zbytečným komplikacím. Vzájemnou 
komunikací můžeme předejít mnoha problémům. 
 
Přeji Vám především hodně zdraví. 
 
V Třebíči dne 6. 11. 2020                                                                                              Ing. Jiří Kurka 
                                                                                                                                      ředitel školy 


