Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 23. 11. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ a MŠ Záboří
Věc: Organizace výuky od 30. 11. 2020
Vážení rodiče,
připojuji první informace k organizaci výuky od pondělí 30. 11. 2020. Od tohoto data bude
prezenční výuka umožněna celému 1. stupni, 9. třídě a střídavě zbylým žákům 2. stupně. V pondělí
tedy nastoupí žáci 1.-5., 7. a 9. ročníku, v dalším týdnu 1.-5., 6., 8. a 9. ročníku. Třídy, které
nebudou ve škole, se budou i nadále vzdělávat distančně. Co nejrychleji se pokusím vyvěsit rozvrh
hodin na příští týden, vzhledem k požadavkům vlády a MŠMT k dodržení homogenity jednotlivých
tříd dojde v rozvrhu k určitým změnám. Tímto se rovněž omlouvám, že se v podstatě každý týden
mění, ale vzhledem k neustále se měnící situaci nemám jinou možnost, než ho nezvykle často
obměňovat. Sledujte tedy prosím i nadále, nejlépe každodenně, stránky školy.
Hodiny budou naplánovány tak, aby žákům konec vyučování pokud možno navazoval na odjezd
autobusů. Vzhledem k tomu, že i ve školní družině a klubu musí být dodržena homogenita skupin a
třídy se nemohou spojovat ani zde, je velmi složité, až nemožné, zajistit ráno i odpoledne
dostatečný počet osob, které by v družině i školním klubu pracovaly. Proto s největší
pravděpodobností dojde k omezení provozní doby ŠD a ŠK a družina bude odpoledne končit již
v 15.00.
Provoz jídelny bude neomezen, žáci vzdělávající se distančně mají i nadále možnost odebírat
obědy do jídlonosičů.
Žáci, kteří v daném týdnu nechodí do školy, mohou využít po dohodě individuálních konzultací
s učiteli.
Povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy a venku v místech, kde nelze zaručit odstup
min. 2 metrů, zůstává i nadále v platnosti.
S přáním pevného zdraví!

Mgr. Michal Gutwirth
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice

Telefon: 383 494 425
IČO: 75000971
DIČ:CZ 75000971

E-mail: zs.zabori@centrum.cz
Bankovní spojení – KB Strakonice

www: zszabori.cz
č.ú.:78-0973880227/0100

