Vážení rodiče, milí žáci,
na základě krizového opatření Vlády České republiky ze dne 23.12. 2020 se od 04.01. 2021
opět mění dosavadní organizace vzdělávání a provozu naší školy, a to následovně:
-je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
- pro žáky 3. – 9. ročníků probíhá výuka s využitím distančních forem vzdělávání a je pro tyto
žáky povinná. Rozvržení synchronní a asynchronní výuky distančního vzdělávání zůstává
v platnosti z předchozího období distančního vzdělávání,
-jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole s jednotlivými žáky,
-je umožněn provoz školní družiny u žáků 1. a 2. ročníků,
-žáci, kteří se prezenčně vzdělávají (1. a 2. ročník), se mohou stravovat ve školní jídelně,
- ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat u výdejního okénka školní jídelny.
Výuka a činnost školy bude tedy realizována tak jako v období od 18.11. do 30.11 2020.
Pro žáky 1. a 2. ročníků je účast na prezenčním vyučování opět povinná. Upozorňuji také na
možnost individuálních konzultací žáků vyšších ročníků. Toho využijeme především u žáků,
kteří měli doposud s distančním vzděláváním problémy, a budeme si je zvát do školy. Pro tyto
žáky je taková osobní konzultace samozřejmě také povinná.
Žáci 1. a 2. tříd, kteří se ve škole stravují, mají obědy přihlášené. Ostatní žáci, kteří jsou
vzděláváni distančním způsobem, mají možnost vyzvednou si obědy u výdejního okénka
školní jídelny tak jako v minulosti. Tito žáci si musí obědy objednat!! Přihlašování a
odhlašování obědů probíhá i nadále přes webovou aplikaci na webových stránkách školy,
nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 371793443.
Oddělení školní družiny jsou v provozu pro žáky 1. a 2. tříd denně ve standardním režimu
(6:00 – 16:00 hodin) s tím, že je zachována homogenita jednotlivých oddělení.
Opět budeme dodržovat přísná hygienická pravidla tak jako doposud. S těmito pravidly jsem
Vás seznamoval na začátku školního roku a v jeho průběhu. Připomínám opět především, že:
-Základem kvalitní ochrany před respiračními onemocněními je hygiena, proto budou u všech
vchodů do každé z našich budov rozmístěny dezinfekce na ruce. Dále budou dezinfekce
k dispozici ve všech místnostech, toaletách, třídách a odborných učebnách v areálu školy.
Žádám tedy všechny osoby, které vstupují do školy, o důkladnou dezinfekci rukou při příchodu
do školy a při pobytu v ní.
-Platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech
vnitřních prostorech školy.
-Osoby s příznaky infekčního onemocnění do školy nesmí vstoupit! Proto ani děti, které mají
tyto příznaky, prosím do školy neposílejte.
Jakékoliv dotazy směřujte na třídní učitele žáků, nebo přímo na mne.

S pozdravem Martin Straka, ředitel školy

