Vážení rodiče, milí žáci a žákyně!
Přináším Vám informace, jak bude naše škola organizována od pondělí 30.11. 2020.
Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:
je povolena osobní přítomnost
•
•
•
•
•
•
•

•
•

žáků 1. stupně základních škol,
žáků 9. ročníků základních škol,
Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka
žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd
po týdnu
Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby
se snížil počet žáků přítomných ve škole
Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina
tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Počet tříd v
obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu.
Rozdělení tříd 2. stupně školy Vysoké Veselí:
1. skupina (sudý týden) 6. a 7. třída prezenčně, 8. třída distančně
2. skupina (lichý týden) 6. a 7. třída distančně, 8. třída prezenčně
takto třídy budou rotovat
Třídy, které mají v daném týdnu distanční výuku, se povinně vzdělávají
distančním způsobem
9. třídy mají povinnou prezenční výuku

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).
Příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky
z různých tříd.
1.třída v 7.45 hod. vstup do školy, v šatně se dlouho nezdržují a odchází do své třídy
2.třída v 7.40 hod.
3.třída v 7.35 hod.
4.třída v 7.30 hod.
7.50 hod. od autobusu
5.třída bude vstupovat do školy bočním vchodem na druhém stupni, z důvodu dodržení
homogenity skupin bude mít i jinde šatnu - 7.45 hod.
6. třída vchází do školy v 7.45 hod. předním vchodem
7. třída vstup do školy v 7.50 hod.
8. třída lichý týden (tedy od 7.12.2020 prezenčně) přichází do školy v 7.50 hod.
9. třída příchod do školy v 7.55 hod.

Stravování ve školní jídelně:
•
•
•

Od 30.11. jsou všichni žáci základní školy přihlášeni k odběru jídla, ten, kdo nebude
oběd odebírat, musí si ho odhlásit.
Žáci vzdělávaní prezenčně, budou odebírat obědy ve stanovených časech a dodržovat
pravidla hygieny a ochrany zdraví
Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný oběd, výdej do jídlonosiče v čase
11.15 – 11.30

Časy odběru jídla při prezenční výuce:
Žáci celé školy odchází na oběd s vyučujícími v homogenních skupinách
po 4. vyučovaní hodině
5. třída (út, čt, pá) v 11.30
2.třída v 11.45
1.třída v 11.50
3.třída 11.55
4.třída 12.05
6. třída sudý týden (pá) v 11.35
7.třída sudý týden (pá) v 11.40
po 5. vyuč. hodině
9. třída 12.35
5.třída 12.40 (po, st)
6.třída 12.45
7.třída 12.50
8.třída lichý 12.45
Žáci vstupují do prostoru 1. stupně ŠJ výhradně s vyučujícím. Dodržují pokyny
vyučujícího a dohledu ve ŠJ, a pravidla hygieny a ochrany zdraví.
Návrat do tříd z ŠJ na odpolední vyučování.
Žáci tříd 1. – 4. odchází v doprovodu vyučujících do školní družiny, popřípadě do šatny a
domů.
Žáci 5. třídy se vrací na odpolední vyučování v 13.15 hod. bočním vchodem.
Předním vchodem přichází
6. třída v 13.15 hod.
7. třída v 13.20 hod.
8. třída v lichý týden v 13.15 hod.
9. třída v 13.25 hod.

Vzdělávání probíhá prezenčně dle rozvrhu platného od září 2020.
Změna nastává v rámci dodržování homogenity tříd (nemíchání žáků různých tříd)
v předmětech jako tělocvik, výchova ke zdraví (týká se 2. stupně). Zde bude dodržena
homogenita a skupiny budou dle tříd, tedy chlapci a dívky jedné třídy.
Z organizačních důvodů není možné dodržet hodinovou dotaci pro vzdělávací předmět
Hudební výchova pro 6., 7., 8. a 9. třídu. Proto prezenční hodiny budou nahrazeny
zadáním úkolů jednotlivými vyučujícími tak, jak žáci byli rozděleni na začátku školního
roku do skupin. Odpolední vyučování Hv pro třídy 6., 7., 8., a 9. nebude probíhat prezenčně
až do odvolání ředitelkou školy.
A podobně tomu bude i s 1 hodinou Tv chlapci 8. a 9. třída, která je v prezenčním rozvrhu
psaná na čtvrtek 7. vyučovací hodinu, tato hodina nebude probíhat prezenčně, jen formou
zadaných úkolů a samostatné práce žáků.

Distanční vzdělávání bude probíhat formou online vyučování (dle online rozvrhů přepošlou s instrukcemi třídní učitelé) a zadanými úkoly od vyučujících. Tuto práci budou
žáci jmenovaných tříd odevzdávat způsoby již zaběhnutými.
V případě dotazů se prosím na nás obraťte.
Děkuji Vám za spolupráci.

Magdaléna Neufussová, ředitelka školy

