Vážení rodiče, milí žáci,
Od 30. 11. by to mělo na naší škole vypadat následovně, byť v tuto chvíli není v mé moci
odhadnout, jestli to tak ve skutečnosti bude:
1) Do školy bude chodit každý týden celý první stupeň + žáci 9. ročníků. Výuka tělesné
výchovy je zakázána – případné první a poslední hodiny Tv v rozvrhu na 2. stupni odpadají,
stejně jako výuka volitelného předmětu sportovní seminář. V hodinách hudební výchovy je
nadále zakázáno zpívat.
2) Po týdnech se budou střídat zbylí žáci 2. stupně a to tak, že v týdnu od pondělí 30. 11.
budou chodit do školy prezenčně žáci tříd: 8. A, 6. A, 6. B, v týdnu od 7. 12. zůstanou tito
žáci na distanční výuce doma a do školy přijdou žáci tříd 7. A, 7. B. Takto se budou střídat i
v případě, že bychom přešli v republice do stupně č. 3, v reálu můžete počítat s tím, že to
takto bude asi do konce prvního pololetí.
Žáci na distanční výuce dostanou od vyučujících zadanou práci, kterou po návratu do školy
odevzdají. Z personálních důvodů není možné zorganizovat současně prezenční a distanční
výuku. Žáci budou mít možnost využít konzultační hodiny vyučujících (připojení přes
Mteams).
3) Družina bude fungovat pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníků v pěti odděleních – každá třída
bude mít své oddělení (1. A a 1. B budou ve škole). Provozní doba družiny: 6.30 – 16.00 h..
Děkujeme za pochopení.
4) Kroužky nebudou na škole probíhat, platby se posouvají. Kroužky začnou probíhat, až se
posuneme do stupně č. 2.
5) Školní jídelna od 30. 11. – nezapomeňte svému dítěti objednat oběd včas. Žáci na
distanční výuce budou moci jít na oběd v čase 11.15 – 11.40 h. Poté nastupují do jídelny žáci
z prezenční výuky podle toho, jak budou končit vyučování.
6) Roušky – musí používat všichni po celé škole i při výuce, proto s tím počítejte a vybavte
děti dostatečným počtem roušek.
Jakkoliv vnímáme obavu některých z Vás poslat děti zpět do školy, jsme přesvědčeni, že to
pro Vaše dítě bude mít velký význam. Nikdo nedokáže předpovídat, jak situace bude vypadat
po Vánocích, a tak každý den ve škole se počítá. Můžeme Vám slíbit, že uděláme vše pro to,
aby míra rizika nákazy byla co nejmenší v rámci reálných možností, jež škola má.
V neposlední řadě Vám všem moc děkujeme za podporu svých dětí při distanční výuce v této
překotné době.
Irena Eisnerová – ředitelka školy

