Vážení rodiče,
od 8. 6. 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ. Budou zaměřené na socializační aktivity
s třídními učiteli a skupinové / individuální konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na
vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Zahájení vzdělávacích aktivit


závazné vyjádření zájmu / nezájmu o vzdělávací aktivity od 8.6.2020 proveďte –
elektronicky
na
https://docs.google.com/forms/d/1baX7GDWDVaibgmbadIk7my0Ak770Se0Onj3CbeA2jI nejpozději do 4.6.2020.



Toto závazné vyjádření je nutné pro stanovení dočasného rozvrhu vzdělávacích aktivit.



Žáci budou povinni dodržovat všechna hygienická nařízení a respektovat pokyny
vyučujících. Pokud tak nečiní, mohou být v krajním případě, po upozornění zákonného
zástupce, ze vzdělávacích aktivit vyloučeni.



Při nástupu do školní skupiny je potřeba přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení.
Najdete ho ve Vašem mailu, případně je ke stažení na webových stránkách školy. Bez
čestného prohlášení nemůže žák do školy nastoupit.

Z manuálu MŠMT (aktualizace k 27.5.2020)
Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím
navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání
samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok
2019/2020.


Socializační aktivity.



Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu
osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.



Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.



Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních
personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije.
Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností
školy tyto aktivity realizovat.
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny
žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci
podle konkrétních potřeb.
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.
Hygienické podmínky a pravidla pro pobyt v budově školy se shodují s pravidly pro žáky
1. stupně.

K organizaci vzdělávacích aktivit
Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně
 pondělí – 6. třídy (8.6., 15.6., 22.6.)
 úterý – 7. třídy (9.6., 16.6., 23.6.)
 středa – 8. třídy (10.6., 17.6., 24.6.)
 čtvrtek – 9. třídy (11.6., 18.6., 25.6.)
 pátek – individuální / skupinové konzultace dle potřeby vyučujících a žáků (12.6.,
19.6., 26.6.)
vždy skupiny maximálně po 15 žácích
1. skupina třídy
8:30 – 10:30
třídnická hodina
(žáci 1 – 15)
10:30 – 13:30
onzultace jednotlivých pedagogůpředevším
skupinové, profilové a naukové předměty (možno i ve
výukových skupinách Čj, M, cizí jazyky)
Pouze výjimečně, v některých třídách
2. skupina třídy
8:30 – 10:30 konzultace jednotlivých pedagogů
(žáci 16 – 30)
především skupinové, profilové a naukové předměty
(možno i ve výukových skupinách Čj, M, cizí jazyky)
10:30 – 12:30 třídnická hodina
12:30 – 13:30 konzultace jednotlivých pedagogů
Vzdálenou výuku prostřednictvím Google Classroom budem realizovat do pátku 19.6.2020.
Online hodiny přizpůsobíme počtu žáků se zájmem o vzdělávací aktivity ve škole.


Vzdělávací aktivity začínají dle rozpisu jednotlivých tříd, v 8:30



žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A vstupují do budovy školy hlavním vchodem z Dušní ulice.



žáci 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B vstupují do budovy školy bočním vchodem z nám.
Curieových



žáky vyzvedává před školou třídní učitel, nebo jiný pověřený pedagog (dle rozpisu
skupin)



Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.



Prosíme o přesné dodržování počátku výuky. Nebude možné řešit pozdní příchody.
Nepřijde-li žák včas, nemůže se výuky zúčastnit.



Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané
rozestupy. Pracovník školy je vyzvedne před školou a poté je odvede do přidělené
učebny, proběhne dezinfekce rukou. Před školou a ve společných prostorách školy
musí mít žáci ústa i nos zakryté rouškou.



Bude možné stravování ve ŠJ – vzhledem ke školním skupinám 1. stupně v čase 13:35
– 14:00. Obědy ve ŠJ bude potřeba zaplatit najednou do konce června, částka za
jeden oběd je shodná se zbytkem školního roku, (zkontrolujte si prosím stav konta ve
ŠJ). V případě dotazů k obědům prosím kontaktujte hospodářku školní jídelny pí
Petrovou – tel. 222 318 340, případně ředitelku školní jídelny pí Břeckovou – tel. 605 455
732.



Do školní jídelny bude žáky přivádět pověřený pedagog, který odvede žáky ke školní
jídelně a žáky, kteří neobědvají před budovu školy. Ze školní jídelny odcházejí žáci po
obědě samostatně.



Prosíme o maximální spolupráci se školou. Poučte prosím doma děti o hygienických
pravidlech. Opravdu je nezbytné výše uvedené striktně dodržovat.

V Praze, 01.06.2020
Mgr. Tereza Martínková
ředitelka školy

