Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 27. 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,
přináším Vám další informace k organizaci výuky od pondělí 30. 11. 2020. Jak již bylo oznámeno
v dopise ze začátku týdne, nastupují v pondělí trvale žáci 1. až. 5. a 9. ročníku a v tomto týdnu ještě
7. ročníku. Distančně se budou vzdělávat děti z 6. a 8. třídy. V rozvrhu online výuky u 6. ročníku jsem
v pondělí opomněl jednu hodinu – pátek 3. hodina přírodopis, v opraveném již je tato chyba
zaznamenána, omlouvám se. Kromě toho ještě došlo k prohození prvouky s TV u 2. a 3. třídy (viz.
opravený rozvrh), k jiným změnám nedošlo.
Výuka 1. ročníku začíná i nadále v 7.45, ostatní třídy normálně v 7.30. Ráno žáci 1. stupně po
příchodu do školy odchází do své družiny, žáci 2. ročníku jednotlivě rovnou do své třídy.
Žáci 2. stupně ze Záboří vstupují do školy nejdříve v 7.15.
Jak jsem již předběžně avizoval, museli jsme přistoupit ke změnám provozní doby školní družiny.
Dle nařízení MŠMT musí být v družině a školním klubu s každou třídou jeden vychovatel. To
znamená nasazení 5 osob namísto současné jedné. Plný režim není možné z personálních důvodů
realizovat, přestože budou vypomáhat jako vychovatelé i učitelé, asistenti pedagogů a učitelka MŠ.
Prozatím dochází pro Vás pouze k nejméně bolestným opatřením. Ranní i polední družina a klub
budou zachovány v plné míře, odpolední družina ovšem bude končit již v 15.00. Odpolední školní
klub pro žáky 2. stupně nebude poskytován (odpolední provoz školního klubu by znamenal další min.
2 vychovatelky navíc). Z tohoto důvodu byl upraven rozvrh tak, aby hodiny končily pokud možno
těsně před odjezdem autobusů.
Bohužel je možné, že pokud bychom v tomto personálním obsazení nezvládali pokrýt všechny
družiny a kluby, museli bychom, ač velmi neradi, přistoupit k dalšímu omezení provozu ŠD a ŠK.
Věřím, že Vám tato opatření nezpůsobí přílišné problémy, za komplikace se omlouvám, ale
z rozhodnutí MŠMT má homogenita skupin přednost před plným zajištěním provozu školy, družiny i
školního klubu.
Ve škole bude opět panovat zpřísněný hygienický režim, byla zavedena mnohá opatření, aby byl
pokud možno co nejvíce eliminován kontakt žáků jednotlivých tříd.
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!
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