Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice

Pokyny k organizaci vyučování v období 4. 1. – 8. 1. 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Vláda ČR se na svém zasedání dne 23. 12. 2020 usnesla na dalším
vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání,
bude výuka od 4. 1. 2021 upravena následovně:
 1. a 2. ročník se vzdělává prezenčně beze změny – výuka dle rozvrhu hodin (omezení
zůstává při hodinách TV a HV), oběd dle rozvrhu hodin, provoz ŠD beze změny,
 3., 4. a 5. ročník se vzdělává distančně (ON-LINE), kdo potřebuje zapůjčit tablet pro
distanční výuku, dostaví se do školy dne 30. 12. 2020 v časovém rozmezí mezi 9:00 –
11:00 hod. (popř. po domluvě). Výuka bude nadále probíhat prostřednictvím učebny
Google Classroom (a aplikace MEET), vstup do učebny zůstává stejný, výuka začne
v pondělí 4. 1. 2021,
 OBĚDY byly od 4. 1. 2021 pro 3., 4. a 5. ročník stornovány, žáci ale nadále mají na
dotované obědy nárok. Kdo o ně bude mít zájem, musí si je tradičně nahlásit do 11
hod. u vedoucí školní kuchyně paní L. Dalíkové. V jídlonosičích si je můžete odnést
od 11:30 hod.
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Poznámky a další pokyny:






rozdělení do skupin u 4. roč. zůstává stejné,
žák by se měl on-line výuky účastnit sám, bude hodnocen za své výkony, asistence
rodičů není vhodná ani důležitá,
neplnění domácích úkolů nepřispívá k pěknému hodnocení, žádný úkol nebude
odpuštěn,
za neomluvenou neúčast se počítají neomluvené hodiny,
kdo se nemůže účastnit on-line výuky z vážných technických důvodů (např.
nemožnost připojení), zákonný zástupce takovou informaci nahlásí v pondělí 4. 1.
2021 do 8:00 hod. a domluví se s vyučujícím na dalším postupu.

Děkuji za respektování uvedených pokynů. Věřím, že vše zvládneme jako vždy. Všem přeji
v roce 2021 především zdraví! 

S pozdravem Zbyněk Jícha, ředitel školy

