MILÍ ŽÁCI,
VÁŽENÍ RODIČE
S radostí očekáváme pondělí 30. 11., které bude znamenat opětovný nástup žáků do školy
a předkládáme jednotné informace.
Hodnocení, domácí úkoly
V prvé řadě budeme řešit nastolení řádu, zabydlení se ve škole, shrnutí distanční výuky, zjištění vědomostí
i dovedností jednotlivců, jejich aktuální potřeby. Hodnocení bude především slovní (i pro vyšší ročníky).
Domácí úkoly budou zadávány postupně, známkování ve 4. a 5. ročníku bude také postupné.
Ranní družina
Zvoníte na ŠD 2, žáci budou ve skupinách ve třídě, na chodbě s pedagogickým dohledem.
Příchod do školy
Zadním vchodem, žáky přebírají učitelé podle rozpisu níže:
3. a 4. ročník v 7.40
1. ročník v 7.45
2. ročník v 7.55
5. ročník v 8.00
Svačiny (pro přihlášené budou školní)
1. a 2. ročník v jídelně, 3. až 5. ročník ve třídách na skupiny, jeden žák v lavici.
Dopolední vyučování
Dle platného rozvrhu, TV a HV bude nahrazeno. Počítáme s častým pobytem mimo budovu i na delší dobu
- žáci přijdou do školy teple oblečeni a vybaveni na možný pobytu na zahradě, mimo areál.
Obědy
V jídelně pro jednotlivé třídy zvlášť.
Odhlašování a přihlašování stravy je beze změny. Od 30. 11. budou všichni automaticky přihlášeni,
případnou odhlášku provedete elektronicky, formou sms, emailu vedoucí ŠJ.
Možnost odchodu žáků po obědě dle rozpisu. Dřívější odchod domluvte s třídními učiteli.
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Odpolední družina
Odchod po obědě, odděleně v jednotlivých učebnách. Po 15.00 zvoňte na ŠD 1 a ŠD 2.

Roušky a hygienická nařízení
Roušky nosíme vždy mimo stravování, pití. Žáci musí nosit i venku, i při venkovním učení. Učitelé zajistí
žákům možnost se nadechnout mimo ostatní i bez roušky. Žáci si nosí náhradní roušku.
Respektujte zdraví nás všech - neposílejte své děti do školy nemocné, s příznaky nemocí, děkujeme.
Nemoc, nepřítomnost
Omluvenky dle školního řádu (nezměněno).
Nepřítomným budeme průběžně posílat učivo emailem (koordinuje třídní učitel).
Učebnice, sešity a portfolia, materiály z COVIDVÝUKY
Vše si dle možností donesete již v pondělí 30. 11., založíme do skříněk.
Trojlístky
Systém setkání žák, rodič, učitel - třídní učitelé Vám zašlou nabídky termínů. Příprava proběhne již ve škole.
1. a 4. ročník pouze online setkání (z důvodu rodinné situace), 2., 3. a 5. ročník setkání ve škole, nebo
on-line (zvolí rodiče dle svých možností).
Adventní akce
Vše bez Vás rodičů proběhne ve škole, v areálu, mimo areál. Plánujeme videonahrávky, samoobslužný
prodej žákovských výrobků - upřesníme.
Doučování, školohraní, individuální hodiny
Proběhnou dle rozvrhu.
Ostatní kroužky
Nebudou. Výjimka - pouze ty, které jsou součástí družiny, pro jednotlivé skupiny žáků odděleně. Případné
další informace sdělí vedoucí kroužků.
Vracení zapůjčené IT techniky - budete osloveni individuálně panem zástupcem Jakubem Gottvaldem.
Pokud zaznamenáte jakoukoli pochybnost, nejistotu, obracejte se na třídní učitele, případně přímo na
ředitele školy. Vše budeme řešit okamžitě. Zdraví nás všech a zachování výuky pro všechny je pro nás
hlavní prioritou. Děkujeme za proběhlou distanční výuku, společně jsme to dle možností zvládli.
Věřím, že o to více si budeme vážit možnosti pobytu ve škole.
Dle Vašich vyjádření a reakcí žáků se potvrzuje několik zásadních cílů školy:
- připravené prostředí pro výuku (pomůcky, časový řád, možnost většího soustředění)
- práce ve skupině, samostatná práce s pomocí (možnost řešit nejistoty se spolužáky, nejsem na to sám)
- role učitele - průvodce (nabízí činnosti, podporu, pomůcky, dává zpětnou vazbu).
Pevné zdraví nám všem a klidné prožití nastávající adventní doby.
Za zaměstnance školy
Petr Juráček

