8. 5. 2020
8. zpráva

Milí rodiče,
doufáme, že si v 2. offline týdnu od školy odpočinuly Vaše děti i Vy. Od pondělí nás čeká opět
zaběhnutý online rozvrh na Teams. Někteří vyučující (hlavně z 1. st.) si přidali další hodiny do
svých rozvrhů, proto nahlédněte v neděli do Bakalářů.
Celý týden jsme vyhodnocovali zápis do 1. tříd a chystali manuály pro obnovení výuky
ve škole od 25. 5. 2020 pro 1.st. A také jsme objednali stojany na desinfekce, generátory
ozonu, roušky, štíty a barevné spreje na šachovnice před školouJ. Vše máme připraveno.
Také plánujeme 3. offline týden od 1. do 5. června. To už bude poslední offline týden
v této distanční výuce.
Máme opět moc velkou radost za Vaši podporu, kterou nám vyjadřujete. Věřte, že bez ní by
naše výuka a fungování školy nešlo tak dobře. Vážíme si Vaší spolupráce a zájmu!
9. ROČNÍK
Žáci 9. ročníku mají na základě rozeslaného dotazníku zájem o přípravu ve škole, ale
protože musíme vše připravit a zajistit, začneme až 19. 5. Nic se neděje, protože všechny
9. třídy mají rozvrh, kde matematika i český jazyk pravidelně probíhá. Příprava je pro ně
opravdu nadstavbou a jsme rádi, že neměli žádnou výukovou pauzu od uzavření školy.
Přijímací zkoušky by měly proběhnout 8. 6. 2020 a pro víceletá gymnázia 9. 6. 2020.
1.STUPEŇ
Celkem máme zapsáno 140 žáků 1.st., kteří se budou učit od 25. 5. v 10 skupinách.
Připravenou strategii, jak vše zorganizovat, dodržet veškeré pokyny shora, zkombinovat výuku
žáků doma a ve škole, aby nikdo o nic nepřišel a žáci třídy zůstali spolu v kontaktu i v dvojí
výuce, Vám zveřejníme 18. 5. Do té doby ještě rozešleme dotazníček rodičům žáků, kteří
budou ve škole, kde budeme potřebovat info, jestli žák/yně bude chodit na obědy, protože
školní jídelna samozřejmě bude v provozu , i když s omezeními pravidly dle manuálu MŠMT.
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ODPOVĚDI NA DOTAZY RODIČŮ
Kdy a jak si budou moci vyzvednout žáci své věci ze šatních skříněk a ze tříd?
- určitě ano - do konce školního roku dáme pokyny, kdy a jak.
Bude rozloučení s deváťáky?
- určitě ano, pouze nevíme kdy,
- zatím máme stále zamluvený termín na konci června na Nuselské radnici,
- pokud to nepůjde v červnu, určitě naplánujeme na poslední týden v srpnu.
Co platby za obědy?
- žáci, kteří již do konce školního roku nenastoupí – ukončit platby (zastavit trvalý
příkaz),
- přeplatky budou vráceny – zajistí paní hospodářka Zgrajová.
Co platby za kroužky?
- poměrné částky budou vráceny – zajistí paní hospodářka Novotná.
Jak se budou moci žáci ve škole připojovat do online výuky své třídy?
- mohou využít své chytré mobilní telefony,
- škola jim poskytne iPady,
- mohou si přinést svůj vlastní Notebook.
Kdy bude běh pro školu?
- vůbec netušíme, ale určitě bude – nejpravděpodobněji v září,
- nemáme žádný vybraný konkrétní návrh, na co se bude běhat, žáci mohou dál
vymýšlet, pár tipů již od nich máme.
Kdy se otevře jazyková učebna a budou ji moci využívat žáci od 25. 5.?
- učebna při příchodu žáků již bude v provozu,
- žáci nebudou bohužel asi využívat, musela by v ní být pouze 1 třída.
Bude otevřený školní bufet?
- z hygienických důvodů ne.
Pokud by Vás cokoli dalšího zajímalo, pište, rádi odpovíme v další zprávě 15. 5. Mějte se moc
fajn a všechny zdravíme!
Vedení školy

