Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,
pevně doufám, že si všichni ve zdraví užíváme poslední dny roku 2020 a do nového roku 2021
vstoupíme tou správnou nohou, abychom vše zvládli.
Na základě vládních opatření se po vánočních prázdninách budeme potkávat fyzicky jen omezeně a
většina opět nastoupí do distanční výuky.
Od pondělí 4. ledna 2021 bude probíhat prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. tříd za dodržení
těchto podmínek:
-

všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu
po celou dobu pobytu ve škole (každý žák má vlastní roušku + 2 náhradní roušky v sáčku)
výuka i školní družina bude probíhat v homogenních skupinách v učebně dané třídy
kolektivy jednotlivých tříd se neslučují po dobu dopolední výuky a odpoledního provozu
školní družiny v čase do 15,00 hodin
provoz školní družiny je zachován v čase od 6,45 do 7,30 a od 15,00 do 17,00 hodin
v omezeném rozsahu pro děti zaměstnaných rodičů
ráno přicházejí žáci v čase od 7,30 do 8,00 hodin rovnou do svých tříd – v šatně se pouze
přezují a zdržují minimální dobu
všichni žáci 1. a 2. tříd jsou automaticky přihlášeni na obědy - rodič musí odhlásit oběd
v systému nejpozději do 7,00 hodin daného dne
je zakázán zpěv a sportovní činnosti
ve všech školních budovách je prováděn zvýšený úklid a jsou umístěny stojany s desinfekcí
nekonají se žádné mimoškolní aktivity (kroužky, ZUŠ)

Žáci 3. až 9. ročníků nastoupí do výuky na dálku v režimu, který jsme si již vyzkoušeli na podzim.
-

možnost odběru obědů do krabiček, všichni žáci jsou automaticky odhlášeni. Žáci si musí
oběd přihlásit nejpozději v předcházející pracovní den.

3. ročníky: v rozvrhu v Bakalářích označené všechny hodiny jako běžná výuka
-

rozvrh online výuky dle pokynů třídního učitele
každý den mají všichni žáci výuku s třídním učitelem
z důvodu efektivity výuky jsou žáci děleny na skupiny
AJ – 2x týdně – pro každého žáka

4. až 9. ročníky: v rozvrhu v Bakalářích – označeno jako distanční a samostudium – distanční = online
-

v online hodinách evidujeme absence žáků, v případě neúčasti je nutná omluvenka od rodičů
rozvrhy jsou pevně dané, zahrnují všechny předměty, při online hodinách se žáci setkávají
s učiteli v prostředí Teams
pro zájemce z 9. ročníků se od ledna rozjedou online přípravné kurzy na přijímací zkoušky na
SŠ z českého jazyka a matematiky ve spolupráci se studenty z Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy.

Výše uvedená pravidla provozu odpovídají momentálně platným nařízením. Dle informací z médií je
možné, že od dalšího týdne se může situace změnit a výuka bude organizována v jiném režimu.
Pokud dojde ke změně, budeme Vás informovat.
Milí žáci,
věřím, že i přes všechny komplikace výuku zvládnete a naučíte se maximum toho, co budete na své
další vzdělávací cestě potřebovat. Je to pro všechny velká zkušenost. Držím Vám palce!
Marcela Erbeková, ředitelka školy
V Mnichovicích 30. 12. 2020

