Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice
Pokyny a informace ke znovuotevření ZŠ
Vážení rodiče,
dne 25. 5. 2020 bude naše základní škola znovu otevřena a obnoveno vyučování formou vzdělávacích
aktivit. Dopoledne budou probíhat vzdělávací aktivity z předmětů ČJ, AJ a M, výchovy bez TV.
Odpolední část (po obědě) bude věnována zájmovým aktivitám.
Provoz bude zajištěn za zpřísněných hygienických podmínek následovně:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
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12.

Ranní ŠD nebude.
Odpolední zájmové aktivity (ŠD) do 15:00 hod.
Vstup zákonným zástupcům do budovy není povolen, čekají na děti venku.
Žáci mohou přijít na vyučování pouze 100% zdrávi, dne 25. 5. odevzdají „Čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ potvrzené rodiči. (možno stáhnout na
webu školy nebo bude k dispozici u vstupu do budovy školy)
Žáci přijdou sami do školy v rouškách (+ 1 ks náhradní v igelit. sáčku), nasazené roušky
používá žák ve společných prostorách, ve třídě ne (zajištěno větrání, možnost venkovních
vzdělávacích aktivit)
Aby se zamezilo setkání dětí z obou oddělení, bude jejich příchod organizován následovně:
dělení na oddělení dle ročníků zůstává, v 7:30 hod. přijdou žáci II. odd. (3., 4., 5. roč.), v 7:45
hod. žáci I. odd. (1. a 2. roč.) Sourozenci z různých oddělení mohou přijít společně, po
příchodu budou odděleni. Před školou dbejte na patřičné rozestupy.
II. odd. se zúčastní vzdělávacích aktivit již od 7:45 hod. (posunuté budou i přestávky o 15
min), I. odd. začne v normálním čase od 8:00 hod.
Odchody na oběd: II. odd. ve 12:20 hod., I. odd. ve 13:00 hod. (čas I. odd. může být dle počtu
dětí ve skupině upraven). Upozorňuji, že přesun žáků v rámci skupin (oddělení) nebude
možný ani v rámci oběda. Rodiče si děti budou vyzvedávat před budovou školy (ne u MŠ).
Pokud se žák nebude moci z vážných zdravotních důvodů účastnit vzdělávacích aktivit,
prosím o okamžité nahlášení třídnímu učiteli.
Odchod z odpoledních zájmových aktivit (ze ŠD) je samostatný, bez rodičů. Pokud si rodič
přijde vyzvednout dítě, zazvoní a počká před budovou.
DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – nepřihlášeným žákům budou domácí úkoly rozesílány jako doposud
přes e-mailové adresy. V I. odd. bude on-line výuka zrušena, pro II. odd. zachována
v současném rozsahu (časové změny a skladba předmětů může být upravena). Úkoly z PRV,
PŘÍR a VL budou rozesílány všem přes e-mailové adresy.
INFORMACE k hodnocení v 2. pololetí - budeme vycházet z doporučení MŠMT a Vyhlášky

211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 2.
pololetí šk. roku 2019/2020:
- hodnocení do 10. 3. 2020
- aktivita žáka, odevzdané úkoly při karanténě
- hodnocení od 25. 5. 2020
- při nerozhodnosti můžeme přihlédnout ke známce z 1. pololetí 2019/2020
Pozn.: Kdo nenastoupí do školy 25. 5. 2020, po tomto datu nesmí být umožněn přístup již nikomu.
Děkuji za respektování takto nastavených pravidel a věřím, že to v těchto podmínkách společně
zvládneme do konce školního roku.
S pozdravem Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy

