Informace k výuce ve šk.roce 2020/21
Milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy a školky,
dovolte mi, abych Vás tímto přivítala na prahu nového školního roku v naší škole. Nynější
doba je značně ovlivněna preventivními kroky vzhledem k epidemii Covid 19. Proto bych Vás
ráda seznámila s některými opatřeními, které v naší škole a školce od září budou platit.
Plně se budeme řídit „manuálem MŠMT“, který najdete v příloze. Obecné zásady pro výuku v
naší škole i školce, které budou vyučující dodržovat, jsou uvedeny v další příloze. Mimo
opatření popsaná v těchto dokumentech bude provoz školy i školky pokud možno zachován ve
stejném rozsahu jako v minulých letech. Velmi významně budou posíleny preventivní
hygienická opatření, např. úklid bude ve škole a školce prováděn častěji účinnými
dezinfekčními prostředky, většinou namokro.
Výuka bude v září a případně i v říjnu zaměřena převážně na opakování a prohlubování učiva
z období distanční výuky. Hodnocení bude probíhat formativně, tj. se zaměřením na zpětnou
vazbu nikoli na špatnou známku. Vyučování bude maximálně diferencované tak, aby měl
každý žák možnost se úspěšně realizovat. Všichni učitelé se budou snažit o maximální
zpětnou adaptaci žáků na pravidelnou školní docházku s cílem odstraňování nerovností a
navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti každého žáka.
Dovoluji si požádat všechny rodiče našich žáků, aby neposílali své děti do školy při zjištění
jakéhokoli podezření na virové onemocnění, a to nejen onemocnění koronavirem, ale i
chřipkou či jiným virovým onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud
budou takovéto příznaky u žáka ve škole zpozorovány, budeme postupovat dle manuálu
MŠMT tak, že žák bude okamžitě izolován ve speciální místnosti a jeho rodiče budou vyzváni,
aby si pro něj do školy co nejdříve přišli. Proto nám, prosím, pomozte tyto případy redukovat
na minimum, děkuji.
Dále chci předem poděkovat všem rodičům, kteří jsou zvyklí své děti do školy i školky
doprovázet či za nimi v průběhu a po vyučování docházet, že nebudou vstupovat do školní
budovy, a to z preventivních důvodů v souladu s doporučením MŠMT. Pokud bude rodič cokoli
potřebovat vyřešit se svým třídním či jiným učitelem nebo s vedením školy, prosím, využijte
přednostně emailovou komunikaci.
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