30.12.2020

10. ZPRÁVA PRO RODIČE
Milí rodiče,

doufáme, že jste si společně s dětmi užili pěkný Štědrý den a nyní čerpáte sílu do nového
roku.
Od 4. 1. nás opět čeká distanční výuka. Pouze 1. a 2. třídy budou do školy chodit
prezenčně. Nikdo nevíme, jak tento stav dlouho potrvá, leden nebude jednoduchý, zatím ještě
ani nevíme, jak bude vypadat vysvědčení. Sice se začínáme připravovat na různé varianty, ale
stejně bude směrodatný až pokyn od MŠMT. O jednotlivých krocích ohledně hodnocení Vás
budeme průběžně informovat.
Dnes jsme měli povánoční online setkání celého pedagogického sboru, abychom Vám
mohli připravit souhrn všech informací, co nás čeká a jak vše bude probíhat.
PREZENČNÍ VÝUKA – 1. a 2. ročník – od 4. 1. 2021
ROZVRH:

platný pro tento školní rok (žádné
změny)

Omezení:
TV: pouze procházky
HV: bez zpěvu
dotazy:
horak@zs-ohradni.cz

PŘÍCHOD DO v 7:40
ŠKOLY:
1. A, B, C - přes ŠD
2. A, B, C - hlavní vchod
ŠD:

KROUŽKY:

Ano
po celou dobu pobytu ve škole
(pouze na obědě a u svačiny ne)

ranní ŠD: 7:00 - 7:40
odpolední: do 17:00
1. odd.
2. odd.
3. odd.
4. odd.
5. odd.
6. odd.

ŠJ:

ROUŠKY:

C3
C3
C3
C3
C3
C1

Blažejová
Kufnerová
Zavadilová
Řezníková
Marešová
Zahrádková

dotazy:
burkonova@zs-ohradni.cz
2. C
1. C
1. A
1. B
2. B
2. A

žáci mají automaticky obědy od 4. 1.
přihlášené
pořádané školou neprobíhají

dotazy:
zgrajova@zs-ohradni.cz
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DISTANČNÍ VÝUKA – 3. a 9. ročník – od 4. 1. 2021

ROZVRH:
dotazy u:

platný pro tento školní rok v prezenční
výuce

p. zást. Horák

•
•
•
•

zkrácený počet hodin
označené distanční hodiny
uveřejněný v Bakalářích od 1. 1.
2021
opět probíhají i třídnické hodiny
každý čtvrtek v 8:00

Omezení:
• bez TV, VV, HV,
ČSP
• bez volitelných
předmětů

TABLETY:

možnost půjčit si od 4. 1. 2020

kontaktujte p. zástupce:
horak@zs-ohradni.cz

ŠJ:

žáci mají automaticky obědy od 4. 1.
odhlášené

Žáci zájemci v distanční
výuce:
• ano – musí si oběd
přihlásit
• odnášejí v krabičce
• od 13:00 do 13:30

dotazy u:

pí hosp. Zgrajové

Platný rozvrh jsme zachovali proto, abychom mohli ze dne na den přepnout do
prezenční výuky bez velkých úprav. Pouze jsme „vypnuli“ některé hodiny tak, aby žáci neměli
velký počet hodin v kuse za sebou. Nejvíce hodin jsme zachovali pouze u žáků 9. ročníku.
Snažili jsme se označit distanční hodiny každý den tak, aby měli žáci mezi hodinami
pauzy na regeneraci.
Stávající počet distančních hodin u všech tříd budeme mít pouze do konce 1. pololetí.
Pokud by distanční výuka probíhala i v únoru, budeme počty hodin určitě snižovat.

Přejeme Vám příjemné prožití silvestrovského dne
a
do nového roku 2021 jen to nej…
Vedení školy
Příští zpráva 8. 1. 2020.

