V Praze, 13. listopadu 2020

Vážení rodiče,
velmi ráda bych Vám poděkovala za spolupráci v tomto obtížném období a za Vaše zapojení
do vzdálené výuky. Uvědomuji si, že bez Vás by to naši nejmladší žáčci nezvládli. Za uplynulý
měsíc Vám patří obrovská jednička s hvězdičkou! Vaší podpory dětí i učitelů si velmi vážím. A
jako rodič také naprosto chápu všechna úzká místa, kterými jste museli v této nelehké době se
svými dětmi projít, a překážky, které jste museli překonat. Jste skvělí!
Vaše děti se ve středu vrátí do školních lavic. Snažíme se, aby to byl návrat plynulý. Právě proto
se děti vrátí nejen ve svých kmenových třídách, ale i ve skupinách pro vzdělávání žáků MNŽ.
Tyto skupiny budou muset být po určitou dobu stálé a neměnné. Doufáme, že návrat bude co
nejsnazší jak pro děti, tak pro nás dospělé. Některé paní učitelky budou muset skloubit práci
s dětmi přímo ve škole s přetrvávající vzdálenou výukou. Velmi Vás prosím v průběhu prvních
dnů o shovívavost. Doufáme, že se naše výuka co nejdříve vrátí k běžnému rozvrhu. V prvních
dnech může docházet k drobným časovým posunům, především při stravování ve školní jídelně.
Věřím, že společně návrat dětí zvládneme a všechny aktivity se co nejrychleji ustálí.

S pozdravem

Mgr. Tereza Martínková
ředitelka školy

Konkretizace informací MŠMT pro naši školu
18.11.2020 nastoupí do školy přípravná třída, první a druhý ročník v následujících skupinách
● přípravná třída (TU – J. Andrle, ŠD – A. Procháčková)
● 1.M (TU – V. Matějová, AP – A. Pexa, ŠD – K. Filípková)
● 1.Z (TU – R. Fischerová, asistence – šk. porad. pracoviště, ŠD – M. Paleček)
● 1.MNŽ (vyuč. – T. Yesilyurt, ŠD – M. Těšínská/L. Rampich)
● 2.M (TU – P. Stoklasová, ŠD – I. Hantonová)
● 2.Z (TU – L. Kazdová, ŠD – V. Švábeníková)
● 2.MNŽ (vyuč. – K. Jůzlová, ŠD – I. Vrba/A. Ondráčková)
skupiny se mezi sebou nemohou mísit
nadále bude v provozu skupina pro děti rodičů IZS (zajištění dohledu dle rozvrhu dobrovolné
činnosti)
Pro pobyt ve škole platí zpřísněná hygienická pravidla, budeme dbát na jejich dodržování
● příchod všech žáků hlavním vchodem, prosíme rodiče žáků 2. tříd o příchod cca
v 7:40 a rodiče žáků 1. tříd a přípravné třídy o příchod cca v 7:55
● při vstupu do budovy žádáme všechny o dezinfekci rukou
● pohyb ve společných prostorách školy bude maximálně omezen – pohyb žáků pouze
v nejnutnějších případech
● po příchodu do školy se žáci shromáždí ve třídách, v zadní části si odloží svrchní oděv
a přezují se do přezůvek (přezůvky budou ponechávány v učebnách)
● uložení věcí do šatních skříněk proběhne po jednotlivých třídách podle stanoveného
rozvrhu
● výuka bude probíhat podle mírně upraveného rozvrhu – úpravy vzhledem k provozu
školní jídelny a oddělení skupin MNŽ
● pro jednotlivé třídy připravíme rozvrh „přestávek“, podle kterého se bude řídit pohyb
žáků i zaměstnanců ve společných prostorách, včetně možnosti návštěvy toalet.
● při přesunech ve společných prostorách školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry
vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
● pedagogové budou dbát na zvýšenou hygienu (především mytí rukou) dětí
● každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (doporučujeme vyšší počet) a
sáček na uložení roušky; ve škole budou pro děti k dispozici náhradní jednorázové
roušky
● v každé učebně je nezbytné často větrat, pedagog zajistí větrání minimálně na
začátku a na konci vyučovací hodiny a jednou za hodinu v jejím průběhu minimálně
po dobu 5 minut – vybavte proto děti teplejším oblečením
● je možné výuku realizovat ve venkovních prostorách i mimo prostory školy, dbát na
homogenitu skupin
Výuka anglického jazyka bude probíhat dočasně v homogenních skupinách
● vyučující vždy pro celou skupinu, skupina nebude dělena
● pokročilá skupina J. Sellerse – samostatně dle tříd (1x týdně online, 1x zadána práce)
Konkrétní rozvrh výuky pro jednotlivé třídy bude třídním učitelům předán během víkendu, aby
mohli v pondělí předat rodičům a informovat žáky
Výuka Hv
● bez zpěvu; posílit rytmické aktivity
● možnost zařazení lekcí etické výchovy

Výuka Tv
● nahrazena pobytem venku – vycházka se vzdělávacím obsahem (propojit s Vtv, NS,
Čj, M)
ŠKOLNÍ JÍDELNA
● oběd a konzumace oběda v uzavřených skupinách
● provoz školní jídelny se řídí pokyny zaměstnanců ŠJ
● oběd podle trvalého rozvrhu v průběhu 5. vyučovací hodiny – rozplánovat aktivity tak,
aby bylo možné je dokončit po obědě
ŠKOLNÍ DRUŽINA
● ranní družina není poskytována
● provoz školní družiny je omezen do 17:00, nebude fungovat společná (večerní)
družina
● program školní družiny probíhá v homogenních skupinách, shodných s rozdělením pro
výuku
● omezení pohybu ve společných prostorách je shodné s dopolední výukou
● ve venkovních prostorách, na školním hřišti, se budou žáci střídat dle stanoveného
rozvrhu (v případě zhoršeného počasí po dohodě jednotlivých vychovatelů)
● prostor školního dvora bude rozdělen na dvě části, každá bude určena pro venkovní
aktivity jedné skupiny
● do aktivit školní družiny budou zařazeny i vycházky mimo prostory školy
● skupiny 1.MNŽ a 2.MNŽ budou pro školní družinu využívat učebny ve 2. patře
o 1.MNŽ – učebna 5.M
o 2.MNŽ – učebna 5.Z

