Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II, okres Nymburk
Vážení rodiče,
chtěli bychom vás seznámit s organizací výuky 3. až 9. tříd od 30. 11. 2020 na naší škole.
Příchod do školy:
V pondělí nastoupí celkem 740 žáků /200 již chodí 1. a 2. r./ a obtížně dokážeme společně
zabezpečit, aby se žáci nemísili a neshlukovali před školou. Doporučujeme příchod do školy takto:
hlavní vchod vpravo 1.st. - 2.r. 7:30 3.r. 7:40 4.r. 7:45 5.r. 7:50
hlavní vchod vlevo - doporučeno 2.st. - 6.r. 7:30 7.r. 7:40 8.r. 7:45 9.r. 7:50.
Žáci přijdou v roušce, obuv si odloží v šatnách či skříňkách a odejdou do své domovské třídy, kde
budou celý den. Do třídy si vezmou bundu, aby jim nebyla při větrání zima. Ruce si dezinfikují ve vestibulu
či po příchodu ve třídě.
S organizací pobytu ve škole – výuka, WC, přestávky, větrání, jídelna /některé třídy budou obědvat
v hodinách, aby se zabezpečil nižší počet žáků v jídelně/ – budou seznámeni třídním učitelem na 1.
vyučovací hodině 30. 11. 2020.
Hodina volna – žáci neodcházejí mimo budovu /kdo obědvá doma, domluví se indiv. s třídním učitelem/.
Prezenční výuka od 30. 11. 2020 – 1. stupeň, 6. a 9. ročníky + 8. A, B
Distanční výuka od 30. 11. 2020 ve stávajícím rozsahu – 7. ročník + 8. C, D
Za týden se způsob výuky pro 6. – 8. ročník otočí. 1. stupeň + 9. ročník mají prezenční výuku neustále.
Výuka:
1. dle platného rozvrhu, hudební výchova - bez zpěvu, tělesná výchova – vycházky /možno přizpůsobit
počasí i v jiný den/, anglický jazyk – bez dělení, všichni společně ve třídě, ruský a německý jazyk se
dělí – ale nemíchají se třídy
2. větrání o přestávkách i během vyučovací hodiny – bundy a možná i čepice do třídy
3. ŠD – ranní – podle PSA pro školství možno míchat děti v ročníku od 4. stupně – 1. ročník –
klubovna číslo 5, 2. ročník klubovna číslo 7. Odpolední ŠD – 1. a 2. třídy v běžném režimu do 16:00
hodin, 3. ročník – do 15:00 hodin – o rozdělení budou rodiče informováni
4. pro žáky, kteří nenastoupí do školy, se nezajišťuje distanční výuka – pokud se rozhodnete, že žáka
nepošlete do školy - budete postupovat individuálně ve spolupráci s tř.uč. a vyučujícím. Docházka je
povinná, ale samozřejmě vás uvolníme a bude třeba, prosím, plnit povinnosti – sledovat dle rozvrhu
v Komensu. O způsobu ověření znalostí se domluvíte s vyučujícím. Jednoduché to nebude, čeká vás
hodně práce, ale vaše rozhodnutí respektujeme.
Hygienická opatření:
1. vyčleněná sociální zařízení
2. stoly v jídelně po 2
3. celý den v rouškách /mimo konzumaci jídla a pití/, doporučujeme 1-2 náhradní
v sáčku – prosím zkontrolujte délku šňůrek na rouškách
4. při svačině se žáci neshlukují a sedí na svém místě v lavicích
5. prosím, neposílejte do školy žáky s respiračním onemocněním
6. neplánujeme žádná společná setkání /Vánoce, schůzky atd.…/
7. kontakt s vyučujícími především online způsobem
Vážení rodiče, věřím, že vše společně zvládneme a děkuji za pomoc při organizaci distanční výuky.
Přijímaná opatření jsou realizována dle nejlepšího uvážení podle našich podmínek.
Vážení rodiče, děkuji za pochopení a spolupráci.
Poděbrady 25. 11. 2020
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