Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 16. 11. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ a MŠ Záboří
Věc: Otevření školy 18. 11. 2020, organizace výuky
Vážení rodiče,
jak jsem již Vás již ve čtvrtek 12. 11. informoval, od středy 18. 11. je žákům 1. až 3. ročníku
umožněna opět prezenční výuka. Současně k tomuto dopisu přidávám na stránky školy i rozvrh
platný do pátku 20. 11. Vzhledem k personálním možnostem a aktuální situaci se přeci jen od toho
standardního liší. Stejně tak došlo ke změnám i v distanční výuce. Seznamte se prosím s nimi.
Abychom co nejvíce zabránili kontaktu jednotlivých tříd mezi sebou, budou začátky hodin a
přestávky upraveny následovně:

Rozpis vyučovacích hodin:
1. třída

1. hod
7. 45 - 8.30

2. hod.
8. 45 - 9. 30

3. hod.
9. 50 - 10. 35

4. hod.
10. 45 - 11. 30

2. a 3. třída

1. hod
7. 30 - 8.15

2. hod.
8. 25 - 9.10

3. hod.
9. 30 - 10. 15

4. hod.
10. 25 - 11. 10

5. hod.
----5. hod.
11. 20 - 12.05

Po skončení výuky odchází žáci na oběd. Žáci vzdělávající se distančně mají i nadále možnost
odebírat dotovanou stravu do jídlonosičů.
Provoz ranní a odpolední družiny zůstává zachován. Jednotlivé třídy budou od sebe i zde
odděleny.
V prostorách školy musí dle nařízení MŠMT všechny osoby po celou dobu pobytu nosit roušky!
Nutné jsou roušky i venku, pokud není možné zachovat rozestupy větší než 2 metry. Současně Vás
chci poprosit, abyste dostatečně teple oblékali své děti, neboť bude nutné velmi často jednotlivé
třídy větrat.
V tuto chvíli byste již všichni měli mít od třídních učitelů přihlašovací údaje do systému
elektronických žákovských knížek. Prosím Vás, abyste si své účty založili, abychom s Vámi mohli
touto cestou komunikovat. V nejbližší době by své přihlašovací údaje měly obdržet i Vaše děti.
Sledujte prosím i nadále internetové stránky školy, kde Vás budeme o dalších novinkách co
nejdříve informovat.
S přáním pevného zdraví!
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