Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020
1. Od 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2., ročníku ZŠ na vzdělávání ve
školách, v případě spojení 1. a 2. ročníku s dalším ročníkem 1. stupně v jedné třídě, nastupuje
do školy třída celá (bylo upřesněno MŠMT).
V případě naší školy nastupuje tedy celá I. třída (1.,2., 3.ročník) - tř. uč. Mgr. Jana Polívková.
Pro ostatní žáky 1. st. ZŠ (běžné třídy) pokračuje povinné vzdělávání distančním
způsobem tj. v případě naší školy II. třída – (4. a 5. ročník) -tř. uč. Mgr. Eliška Kopečná.
Jsou však umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a
jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáků.
O těchto individuálních konzultacích budete informováni třídní učitelkou.
2. Od 18. 11. 2020 je povolena také osobní přítomnost žáků základních škol a tříd
zřízených podle s 16 odst. 9 školského zákona tj. všech ostatních tříd naší školy.
Podmínkou je, že prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy
jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Vzhledem k tomu, že zachování povinnosti homogenity tříd a skupin je podmínkou, jsme
nuceni, vzhledem ke složité organizaci školy a výuky (spojování žáků různých tříd či skupin
na výuku některých předmětů, dělení tříd na skupiny), alespoň na určitou dobu změnit složení
některých tříd 2. stupně a provést další organizační změny, aby výuka probíhala pouze
v neměnných kolektivech tříd.
Žáci i pedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
(1.,2. 3. ročník) – běžná třída. Věříme, že i u žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ bude
probíhat nošení roušek jako doposud před uzavřením škol, čehož si velmi ceníme, vzhledem
k vzájemné ochraně nás všech – žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, neboť roušky
společně se zvýšeným větráním jsou v současné situaci nejúčinnější doporučovanou ochranou.
Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci budou roušky taktéž nosit po celou dobu
ve všech prostorech. Děkujeme. Samozřejmě bude nadále pokračováno v zajišťování ostatních
hygienických a protiepidemiologických opatření školy.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve
venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
Školní družina
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní
družiny. Vzhledem k této podmínce bude taktéž organizace a činnost školní družiny
upraveny tak, abychom dodrželi veškerá nařízení vzhledem ke COVID 19.
Dalších informace, organizační či jiné změny ve výuce, ŠD či ve stravování - čipy (ŠJ Motýlek)
budou průběžně poskytovat třídní učitelé nebo vychovatelky školní družiny.
Děkuji za dodržování všech opatření a postupů a věřím, že i nadále společně vše zdárně
zvládneme jako doposud.
Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

