Vážení rodiče,
přináším Vám a Vašim dětem informace, které Vám přiblíží školní výuku
na naší škole v následujících dnech a týdnech.
Díky prezenční výuce bude poplatný rozvrh pro distanční výuku –
kamerový on line systém, protože vyučující, kteří budou pracovat ve škole,
nemohou zároveň učit prezenčně a zároveň distančně. Tedy – bude platný pouze
rozvrh pro prezenční výuku (ve škole), rozvrh pro distanční výuku stáhnu a již
se v jeho režimu vyučovat nebude. Bude možná individuální domluva na on line
hodinu v jiný čas, než byl, tedy již nárazově – „nepovinně“. Záleží na potřebách
a možnostech vyučujících. Žáci budou dostávat 100% osobního kontaktu
s učitelem v době prezenční výuky (celý týden), při distanční výuce budou žáci
v kontaktu s vyučujícím pouze písemnou formou... – přes Bakaláře jako
doposud.
Stále platí, že Tv a zpěv nejsou povoleny, ale neznamená to, že dětem
předměty odpadnou – alternativní výuka – videa, hudba – poslech, referáty,
procházky venku atd. Tedy rozvrh pevný od září nijak upravován nebude.
Klasifikační porada je operativně posunuta na dobu před Vánocemi, žáci
budou moci na svých studijních výsledcích tak ještě zapracovat - již i při
prezenční výuce.
Zatím nebudou sjednávány pro žáky ani žádné akce, ani v žádných
nebudou pokračovat – plavání…
Prosím žáky 9.roč., aby sledovali webové stránky škol, kam se budou
hlásit – školy mají své stránky, on line hovory, info pro rodiče, žáky, dny
otevřených dveří atd.
Školní družina funguje dle stanovené doby - jako od začátku šk. roku.
Ještě info k obědům – od 30.11. budou přihlášeny opět všechny děti na
oběd, pokud ho nebudou chtít odebírat (z důvodu nemoci, distanční výuky…),
musí jej rodiče telefonicky odhlásit u vedoucí šk. jídelny p.Puchýřové.
Časový rozpis pro odebírání obědů do jídlonosičů (neplatí pro děti s prezenční
výukou):
Každý den od 11.00 – 11.15 hod. a od 13.45 – 14.00 hod.
23.11. – 27.11.→ prezenční výuka 1. + 2.třídy, ostatní distanční výuka
30.11. – 4.12. a dále → prezenční výuka celý 1.stupeň + 9. třídy – (tyto třídy
poté již každý týden, ostatní dle rozpisu:
30.11. - 4.12. – prezenční výuka (= žáci jdou do školy):
 celý 1.st., 9.třídy – (každý týden)
 6.A
 7.A,7.C
 8.A,8.C

30.11. - 4.12. – distanční výuka (= žáci pracují z domova):
 6.B,6.C
 7.B
 8.B
DALŠÍ TÝDEN OPAČNĚ →
7.12. - 11.12. – prezenční výuka
 celý 1.st., 9.třídy – (každý týden)
 6.B,6.C
 7.B
 8.B
7.12. - 11.12. – distanční výuka
 6.A
 7.A,7.C
 8.A,8.C
Všem přeji pevné zdraví a klidný víkend.
Mgr.Šárka Prokopová

