Informace k výuce platné od 4. 1. 2021

V důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021
k následující úpravě vzdělávání:
Do 3. 1. 2021 probíhají vánoční prázdniny, od 4. 1. 2021 platí:
1. Ve škole je povolena osobní přítomnost pouze žákům 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky je
povinná prezenční výuka.
2. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem.
V důsledku personálních změn (odchod na MD) na naší škole dochází ke změnám
vyučujících v některých předmětech 2. až 7. ročníku, s čímž souvisejí změny
v úvazcích učitelů a v rozvrzích některých tříd. Nový rozvrh pro prezenční výuku se
změnami vyučujících bude zveřejněn v průběhu prvního lednového týdne.
V důsledku těchto změn musely být stanoveny NOVĚ rozvrhy pro distanční výuku,
která bude od 4. 1. 2021 pro 3. až 9. ročník probíhat. Jednotlivé třídy rozvrhy obdrží
přes zprávy v Bakalářích a budou též zveřejněny na webových stránkách školy.
3. Ředitel školy rozhodl, že jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
(vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) žákům 9. ročníku z důvodu
blížících se přijímacích zkoušek. Na termínu konzultace se žák domlouvá s příslušným
vyučujícím.
4. V prezenční výuce jsou nadále zakázány sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou
probíhat jinou formou).
5. Výuka výchov (Hv, Tv, Vv, Vz, Sp) při distančním vzdělávání neprobíhá, dle pokynů
ředitele školy však bude žákům v těchto předmětech zadáván k vypracování jeden
úkol/projekt měsíčně pro potřeby získání podkladů k hodnocení.
6. Z důvodu dodržení homogenity žáků jedné třídy platí pro žáky 1. a 2. ročníku
všechna opatření zavedená od 18. 11. 2020 beze změny - přidělené vchody pro
vstup do budovy školy a časy vyzvedávání třídním učitelem, přidělené šatny, výuka
dle již zavedených rozvrhů včetně provozu školní družiny v přidělených odděleních –
vše naleznete podrobněji v Konkrétních opatřeních pro provoz školy od 4. 1. 2021.

7. Všichni účastníci prezenčního vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu
ve škole roušky a dodržovat bezpečnostní rozestupy.
8. Stravování žáků při prezenčním vzdělávání stejně jako zaměstnanců přítomných na
pracovišti je zajištěno ve školní jídelně. Při výdeji stravy a stravování ve školní jídelně
platí nadále bezpečnostní hygienická opatření dle materiálu MŠMT o Ochraně zdraví
a provozu v ZŠ.
9. Žáci na distančním vzdělávání (3. – 9. ročník) a zaměstnanci nepřítomní na pracovišti
si mohou vyzvedávat dotované obědy do jídlonosičů na rampě školní kuchyně z
boku budovy školy v čase od 11:00 hod. do 11:40 hod. Odhlašování či nahlašování
obědů provádějte nejlépe telefonicky u vedoucí stravování.
(Při výdeji na rampě je možné používat dva jídlonosiče pro střídání, raději však
počítejte prosím s pár minutami času pro vychystání obědu. V případě, že se Vás
u rampy sejde více, mějte prosím roušku a dodržujte bezpečnou vzdálenost.)

Veškeré informace budou zveřejněny i na webových stránkách naší školy.

Děkujeme vám všem za spolupráci v této nelehké době a do nového roku 2021 přejeme ze
srdce hlavně pevné zdraví vám i všem vašim blízkým.
Vedení školy

