Školní rok 2020 – 2021 informace č. 08/2020

Základní informace k zajištění organizace provozu
školy a výuky od 30. 11. 2020
S ohledem na vývoj epidemiologické situaci a s tím související vydaná opatření se od
30. 11. 2020, mění organizace výuky následujícím způsobem:
 distanční výuka 3. – 5. a 9. tříd se vrací na výuku prezenční dle rozvrhu platného od 1. 9.
2020,
 na formu kombinované výuky formou týdenního střídání prezenční a distanční
výukypřechází žáci 6. – 8. tříd následovně:
30.11. ˗

4.12. prezenční výuka ve škole

všechny 8.třídy

+7. A, B lichý týden

7.12. ˗ 11.12. prezenční výuka ve škole

všechny 6.třídy

+7. C, D sudý týden

14.12. ˗ 18.12. prezenční výuka ve škole

všechny 8.třídy

+7. A, B lichý týden

21.12. a 22.12. prezenční výuka ve škole

všechny 6.třídy

+7. C, D sudý týden

o
o
o

takto by se měli žáci střídat i v okamžiku, kdy přejde naše republika, příp. kraj, do
stupně PES č. 3.,
případné korekce v rozvrhu budou včas oznámeny třídními učiteli,
v období 30. 11. – 22. 12. odpadají všechny O. hodiny pro všechny žáky 2. stupně,

 povinnost školy dodržovat doporučení MŠMT
o 3R, časté větrání, (min. 2 ks roušek), zachování homogenity tříd,
o třídy se nebudou dělit, zůstávají ve svých učebnách,
o omezení výuky zpěvu a tělesné výchovy,
 organizace příchodů žáků do školní budovy:
nástup žáků do školy od 30. 11. 2020 I. stupeň
TU si vyzvedne žáky I. stupně před školou
zadní vchod
7:30 ˗ 1. a 2. třídy
7:40 ˗
4. C a 5. A

hlavní vchod
7:30 ˗
3. A, B, C
7:35 ˗
4. A, B
7:40 ˗
5. B, C

nástup žáků do školy od 30. 11. 2020 II. stupeň
hlavní vchod lichý týden
hlavní vchod sudý týden
7:45 ˗ 9. A, B, C, D
7:45 ˗ 9. A, B, C, D
7:50 ˗
8. A, B, C
7:50 ˗
6. A, B, C
7:55 ˗
7. A, B
7:55 ˗
7. C, D

 velké poděkování všem za spolupráci a toleranci při distanční výuce.

Školní družina
 ŠD vprovozu od 6.00 do 17.00,
 oddělení rozdělena dle doporučení MŠMT,
 informace budou dle potřeby doplňovány a sdělovány třídními učitelkami

Školní jídelna
 provoz školního stravování se bude řídit vydanými doporučeními v souvislosti
s epidemiologickou situací,
 do odvolání bude vařeno pouze jedno jídlo,
 bude stanoven rozvrh výdeje stravy pro jednotlivé skupiny žáků, bude stanoven čas a
prostor určený k odebrání stravy,
 školní jídelna umožní případný výdej obědů v rámci školního stravování (za dotovanou
cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, formou vyzvedávání
obědů do jídlonosičů, v čase od 13:45 do 14:05,
 tyto žáky je nutno ke stravování dostupným způsobem přihlásit (např. www.strava.cz, telefon
školní jídelna), hromadně přihlášeni ke stravování jsou pouze žáci, kteří se vzdělávají
prezenčně,
 pro vyzvednutí oběda v 1. den nemoci dítěte je možné využít čas vydávání stravy do
jídlonosičů uvedený výše,
 jídlo je možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani jí nebyla zakázána
přítomnost ve škole.

Školní poradenské pracoviště v době distančního vzdělávání
 i v období distanční výuky se můžete obrátit na pracovníky školního poradenského
pracoviště, kteří Vám rádi nabídnou psychologickou anebo speciálně pedagogickou
podporu,
 v případě zájmu, kontaktujte pracovníka prostřednictvím emailu nebo telefonicky na
kontaktech uvedených na stránkách školy, ten se s Vámi následně spojí a domluví další
formu kontaktu,
 konzultace mohou probíhat telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím online hovoru
(Teams),
 se souhlasem zákonného zástupce se na nás mohou obrátit i žáci, s nimiž je možné
realizovat setkání i v online prostředí.

Školní psycholožka






obtíže spojené s distanční výukou,
nedostatek motivace, obtížná organizace času,
emoční prožívání, úzkost, strachy, náladovost atp.,
problémy s chováním,
individuální konzultace a metodická podpora pro rodiče žáků.

Výchovná poradkyně
 kariérové poradenství na dálku,
 doporučování výukových internetových portálů k procvičování,
 doporučení podpůrných pracovních materiálů a listů apod.

Další informace o provozu školy a dalším průběhu vzdělávání vzhledem k vývoji
epidemiologické situace budeme průběžně aktualizovat. Případné dotazy na 725 900 033;
723 511 499.

Děkuji všem za spolupráci a pochopení.
V Českých Budějovicích 23. 11. 2020
Mgr. Vladimír Caldr

