Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov

V Březně dne 27. 5. 2020
Vážení rodiče, milí kolegové.
8. 6. 2020 přichází řada na možnost otevření školy pro druhý stupeň základní
školy. Domnívám se, že bychom tuto možnost měli zabezpečit. Níže uvádím první
myšlenky, jak bude vše probíhat, ty se v některých věcech na základě připomínek z řad
pedagogů, rodičů, nebo při znalosti počtu žáků mohou změnit. Chci, aby hlavně
rodičům poskytly informace, na základě kterých mohou učinit rozhodnutí. A pro učitele
slouží jako podklad na poradu.
1/ všeobecné informace:
a) dne 29.5. 2020 proběhne porada s učiteli II. stupně ZŠ k přípravě a organizaci
výuky na II. stupni
b) dne 5.6. 2020 bude ukončena pravidelná výuka/příprava na příjímací zkoušky
pro žáky devátých tříd, další akce pro devátou třídu (výlet, venkovní aktivity
budou probíhat za iniciativy pana učitele třídního po konzultaci s vedením školy)
c) rodiče žáků 6-8. tříd obratem vyplní dotazník na odkazu:
https://www.click4survey.cz/s4/35361/1d60e34f , kde vyjádří zájem o využití
nabídky školy k docházce svého dítěte. Jestliže žáka k docházce přihlásí
(dobrovolně), žák do školy dochází pravidelně a absence / uvolňování žáka se
řeší dle školního řádu. Výuka bude vedena všechny pracovní dny
s předpokladem cca 5 vyučovacích hodin denně. Aby žáci mohli navázat na
žáky ve školní jídelně při případném zájmu o stravování.
d) bude probíhat klasická výuka vedena s co nejmenším počtem učitelů (ve třídě
se bude střídat třídní učitel, maximálně 1 učitel naukového předmětu nebo
asistent) v počtu do 15 žáků. Při překročení tohoto počtu bude zřízena další
skupina do naplnění kapacity budovy pod nádražím.
e) při vhodném počasí lze využít parku a okolí školy
f) s žáky, kteří nevyužijí nabídky, bude nadále pracováno v rámci distanční
výuky za pomocí využití IT technologií
g) ukončení roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 a organizace předání vysvědčení
bude zorganizována adekvátně k aktuální situaci. Předpokládáme, že všichni
žáci si budou moci přijít pro vysvědčení.
2/ příchod žáků:
6. třída:
7. třída:

7:40, výuka od 7:50
7:50, výuka od 8:00

8. třída:

8:00, výuka od 8:10
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a) žáky si vyzvedne pedagogický personál, doprovod do školy nevchází.
b) při prvním vstupu žák odevzdá podepsané prohlášení (na stránkách
školy), zák. zástupce může podepsat na místě, bez tohoto prohlášení není
účast na výuce možná
c) žák se bude chovat při příchodu/ odchodu do/ze školy dle nařízení vlády ČR a
kompetentních orgánů (rozestupy, případné roušky), doporučujeme mít
celkem dvě roušky a sáček na jejich uložení
3/ odchod žáků:
a) 6. třída konec výuky 12:15, oběd cca 12:20 – 12:30
7. třída konec výuky 12:25, oběd cca 12:30 – 12:40
8 třída konec výuky 12:35, oběd cca 12:40 – 12:50
b) žáci po výuce, případně po obědě odchází domů, nezdržují se v okolí školy –
na hřištích.

4/ další informace pro rodiče:
Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků a bude dbát
zvýšených nároků na hygienu ve škole. Při vstupu bude žákům i zaměstnancům školy
změřena teplota. Budeme se snažit využít pro činnost venkovních prostor. Přestávky
budou pro jednotlivé skupiny časově oddělené. Používání roušek v rámci skupiny je
dle pokynu vyučujícího, který postupuje v souladu všeobecných opatření.
Popis činnosti (rozvrh) a tedy potřebné pomůcky žáků sdělí pedag. pracovníci první
den ve škole, stejně jako podrobné informace.
5/ ostatní:
Od 25. 5. 2020 je v provozu za zvýšených hyg. podmínek školní jídelna. Žádám zák.
zástupce žáků, zaměstnance školy i cizí strávníky, aby si včas v případě zájmu
objednali stravu.
Mgr. Michal Vlach
ředitel školy
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