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V Telnici dne 13. 11. 2021 
 

Distanční výuka a karanténní opatření 4. třída ZŠ Telnice 
 
Vážení rodiče, 
posíláme vám informace o distanční výuce a předáváme informace o karanténních 
opatřeních z KHS Jihomoravského kraje s prosbou, abyste se řídili níže uvedenými pokyny. 
(viz. přílohy) 
 
Distanční výuka: Po dobu nemoci zastupuje Mgr. Yvonu Slabou Mgr. Leona Bímová  

 V neděli 14. 11. od 10.00 do 11.00 si žáci vyzvednou učebnice a pracovní sešity 
v budově školy.  

 Od 15. 11. do 18. 11. bude probíhat distanční výuka podle rozvrhu hodin, který 
posíláme v přílohách, a je také zveřejněn na webových stránkách školy. Vzhledem 
k organizaci výuky Leony Bímové a dalších vyučujících budou online vyučovány pouze 
M, ČJ a AJ. 

 V pátek 19. 11. se vrátí negativně testovaní žáci k prezenční výuce.  
 
Stravování: během probíhající distanční výuky máte právo odebírat stravu do jídlonosičů. 
Informujte prosím během zítřejšího dne vedoucí školní jídelny Miroslavu Pokornou 
o případném zájmu (gastro@zstelnice.cz, tel.: 544 255 082). Ostatní žáci mají stravu 
automaticky odhlášenou a při návratu, po skončení karanténních opatření, automaticky 
přihlášenou.  
 
Návrat žáků – 19. 11.: Prezenční výuky se mohou účastnit pouze žáci, kteří absolvovali 5. - 7. 
den karantény PCR test s negativním výsledkem. Žádáme zákonné zástupce, aby tuto 
skutečnost potvrdili třídní učitelce zprávou do systému Škola Online nebo mailem 
(yvona.slaba@zstelnice.cz). Stačí napsat: "jméno příjmení absolvoval dne ... PCR test na Covid 
19 s negativním výsledkem."  
 
OČR – vystavuje na žádost zákonných zástupců škola. Pište na hospodarka@zstelnice.cz Více 
informací v příloze. 
 
Případné dotazy k výuce v době zástupu směřujte na Leonu Bímovou - pište do Školy Online – 
zprávu třídní učitelce nebo na adresu: yvona.slaba@zstelnice.cz, případně volejte:  
777 158 460. Paní Bímová má po dobu zastupování přístup ke zprávám třídní učitelky. 
 
Děkujeme za spolupráci 
 
 
Mgr. Leona Bímová 
Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy 
 
 

 
 

http://www.zstelnice.cz/
mailto:skola@zstelnice.cz
mailto:gastro@zstelnice.cz
mailto:yvona.slaba@zstelnice.cz
mailto:hospodarka@zstelnice.cz
mailto:yvona.slaba@zstelnice.cz

