Informace k organizaci výuky v ZŠ Blažkova od 18. 11. 2020
Od 18. 11. 2020 se budou výuky ve škole účastnit žáci prvních a druhých ročníků.
Při přítomnosti ve škole je nutno důsledně dodržovat již dříve stanovená hygienická opatření
– zásada 3xR – ruce, roušky, rozestupy. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se
ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Budeme organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi žáky z různých tříd. Proto je stanovena doba vstupu žáků prvního ročníku do
školy v 7:45 hodin hlavním vchodem (přes halu) a vstup žáků druhého ročníku v 7:45 hodin
bočním vchodem (horní branou do atria školy). Vyučující si žáky vyzvednou a budou
organizovat jejich přesun do tříd.
Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin 1. a 2. tříd. Budou možné pouze dílčí
přesuny jednotlivých hodin v rámci vyučování, aby bylo možno zajistit koordinaci s distanční
výukou v ostatních ročnících. Změny budou sděleny třídními učiteli jednotlivých tříd.
Stravování žáků účastnících se prezenční výuky a přihlášených ke stravování bude zajištěno.
Všichni přihlášení strávníci z prvních a druhých tříd budou automaticky od středy 18. 11.
2020 přihlášeni k odběru oběda.
Provoz školní družiny bude pro žáky prvního a druhého ročníku zajištěn dle běžného provozu
od 6:30 do 16:30 hodin. Toto se týká pouze účastníků přihlášených k zájmovému vzdělávání
ve školní družině. Homogenní skupiny žáků budou dodrženy i v odděleních školní družiny. I
zde platí povinnost nosit roušky.
Distanční výuka
Žáci všech ostatních ročníků (3. – 9.) se budou i nadále vzdělávat formou distanční výuky
(není možná jejich přítomnost na výuce ve škole).
Pro tyto žáky budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden
žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O
organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Konzultace je nutné si vždy domluvit individuálně s jednotlivými vyučujícími.
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Vedení školy

