Opatření k zajištění výuky od 4.1.2021
 Na základě Informace Ministerstva školství se od pondělí 4.1.2021 opět vracíme k povinné
distanční výuce, kromě 1. a 2. tříd, které budou dále vyučovány prezenčně za podmínky
oddělení třídních kolektivů po celou dobu pobytu ve škole. K zajištění této povinnosti
přijímáme následující opatření:
 Výuka v 1. a 2. třídách bude probíhat ve stejném režimu jako před Vánocemi, případné
změny oznámí třídní učitelka.
 Žáci přicházejí do školy v pětiminutových intervalech:
1.A 7.40
2.A 7.50
1.B 7.45
2.B 7.55
 Před a při příchodu do školy se žáci nemísí se žáky jiné třídy, po celou dobu výuky
neopouštějí svoji kmenovou třídu s výjimkou odchodu na WC, na vycházku nebo do školní
jídelny.
 Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci povinnost nosit roušky.
 Dohled nad žáky po dobu výuky a přestávek vykonávají třídní učitelky.
 Všichni žáci 1. a 2. tříd, kteří se před vyhlášením nouzového stavu stravovali ve školní
jídelně, jsou nadále přihlášeni ke stravování. Obědy budou vydávány od 11.30 do 12.00
hod. Třídní učitelky zajistí, aby se třídy v jídelně nemísily.
 Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, ji mohou opět navštěvovat v době
uvedené na přihlášce. Vzhledem k tomu, že žáci z různých tříd se nesmějí prolínat, vytvoří
žáci jedné třídy vždy jednu družinovou skupinu. Skupiny 1. tříd budou v prostorách školní
družiny, skupiny 2. tříd zůstanou v kmenových třídách, pokud nepůjdou na vycházku.
 Po skončení vyučování odvede třídní učitelka žáky do šatny, kde vykonává dohled až do
odchodu žáků její třídy. Žáky, kteří jdou na oběd, si v šatně převezme vychovatelka ŠD
a odvede je do školní jídelny, kde nad nimi vykonává dohled. Poté žáky odvede do školní
družiny, nepřihlášení žáci odcházejí po obědě domů.
 Žákům vyšších ročníků, kteří jsou na distanční výuce, je umožněn odběr oběda, musí si ho
však odnést domů. Při příchodu do jídelny si jídlonosič rozloží na plato tak, aby s ním
kuchařka při výdeji nemusela přijít do kontaktu. Výdej obědů těmto žákům bude od
4.1.2021 v době od 12.00 do 12.30 hod. V případě, že se výdej oběda kryje s video on-line
výukou, domluví si žák v jídelně jiný čas odběru jídla. Vzhledem k tomu, že možnost
odběru jídla využije velmi málo žáků, budou všichni žáci vyšších ročníků hromadně
odhlášeni, a zájemci o stravování se musí přihlásit u vedoucí ŠJ.
 Pro žáky, kteří zůstávají na distanční výuce, jsou umožněny individuální konzultace.
V případě potřeby se učitel a žák dohodnou na čase a místě setkání.

Organizace distanční výuky
Základní informace jsou žákům a zákonným zástupcům předávány prostřednictvím systému
Edookit.
Výuka probíhá především prostřednictvím elektronického systému Google Classroom. (Učitel
může využít i jiné prostředky.)
K výuce lze využít také nástroj videokonference Google Meet. V tom případě proběhne
videopřipojení v době daného předmětu v normálním rozvrhu. Vyučující oznámí žákům čas
připojení nejméně den předem.
Distanční výuka je povinná. Za účast ve výuce se považuje jakákoliv odpověď na zadaný úkol
nebo připojení na videokonferenci. Pokud žák na úkol neodpoví nebo se nepřipojí
k videokonferenci, eviduje se mu 1 hodina nepřítomnosti. Zákonný zástupce může
nepřítomnost omluvit do 3 dnů prostřednictvím Edookitu např. z důvodu nemoci nebo
technických problémů.

Klasifikace
Vzhledem k tomu, že současnými opatřeními je značně narušen obvyklý školní režim, bude
obtížnější získat podklady pro pololetní klasifikaci.
Podklady pro hodnocení žáků budou učitelé získávat především z období, kdy probíhala
prezenční výuka.
Hodnocení při distanční výuce je především formativní a jako podklad pro klasifikaci slouží
pouze doplňkově. Učitel musí pečlivě posoudit jeho věrohodnost. V případě, že žák neměl
z objektivních důvodů možnost účastnit se distanční výuky a zákonný zástupce jej řádně
omluvil, učitel žáka po dobu distanční výuky nehodnotí.
Učitelé do pátku 8.1.2021 oznámí žákům a zákonným zástupcům prostřednictvím edookitu
předběžnou klasifikaci. V době do 25.1.2021 bude možné doplňující přezkoušení v rámci
individuální konzultace ve škole, které se může zúčastnit zákonný zástupce.

Uvedená opatření platí do odvolání a mohou být změněna dalším opatřením MŠMT.

Ve Zlivi dne 28.12.2020
Mgr. Jan Režný, ředitel školy

