Církevní základní škola
ve Veselí nad Moravou
Školní 698, IČ: 71340939
Veselí nad Moravou 25. 11. 2020
Vážení rodiče,
dle současného vývoje kolem epidemie a vzhledem k uvolňování opatření ve školství se od pondělí
30. 11. 2020 vracíme opět k prezenční výuce pro všechny třídy 1. stupně a 9. ročníku. Třídy 6., 7., a 8.
ročníku se od stejného data vyučují rotačně – v týdnu od 30. 11. do 4. 12. třídy 6.B, 7.B a 8.B
prezenčně a třídy 6.A, 7.A a 8.A distančně, další týden od 7. 12. do 11. 12. opačně.
Vzhledem k opatřením, které je škola povinna dodržovat dojde i ke změnám v organizaci výuky a také
ke změnám v rozvrhu, protože výuka musí probíhat v homogenních skupinách a některé činnosti jsou
zakázány (např. zpěv, sportovní činnosti apod.) Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste pečlivě sledovali
rozvrh, aktuální změny v rozvrhu a suplování (vše bude zveřejňováno v aplikaci Bakaláři) a řídili se
podle aktuální situace a podle případných změn. Zároveň vás prosíme o trpělivost a vstřícnost
v případě náhlých změn.
Pro distanční výuku určených tříd 2. st. se v podstatě nic nemění, prezenční výuka je stále ještě
s mnoha omezeními danými MŠMT a MZ.
Pro prezenční výuku tedy platí:







budova školy se otvírá pro žáky v 7,45 hod.
po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít všichni žáci ochranu úst a nosu (roušku) a
dodržovat hygienu rukou (při vstupu do školy i v průběhu pobytu)
mimo třídu je nutné trávit minimální čas
není možný žádný osobní kontakt mezi žáky různých tříd
opuštění školy před odpoledním vyučováním je povoleno jen výjimečně a v odůvodněných
případech po dohodě s třídním učitelem (týká se 7., a 9. tříd)
po vyučování se žáci v budově školy zbytečně nezdržují

Pro školní družinu a školní klub platí:







školní družina je v provozu od 6,00 hod do 16,00 hod. pro žáky 1. – 3. roč.
Vzhledem k tomu, že od listopadu je ve škole zaveden nový elektronický bezpečnostní
systém, můžete se při vyzvedávání dětí z ŠD odvolat přímo do konkrétní místnosti
konkrétnímu vychovateli
činnost školního klubu není povolena
prezenčně mohou probíhat pouze kroužky, ve kterých jsou žáci z jedné třídy (například
příprava na přijímací zkoušky pro 9. roč.)
některé kroužky probíhají distančně (on-line)

Školní stravování:
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Všichni žáci - strávníci, kteří jsou ve škole na prezenční výuce, mají přihlášeny obědy
(případně svačinky). V případě potřeby je nutné je odhlásit (strava.cz)
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Pomáháme svým žákům být sám sebou a nebýt sám, být připraven a nebýt zaskočen.



Všichni žáci - strávníci, kteří mají daný týden distanční výuku, jsou z obědů odhlášeni.
V případě, že chtějí oběd odebrat, musí se přihlásit (strava.cz)

Vážení rodiče, jsme rádi, že naše škola opět ožije školním ruchem a s našimi žáky se uvidíme přímo a
ne tak, jak jsme byli zvyklí v posledních týdnech přes obrazovky počítačů. Aby tento stav trval co
nejdéle – pokud možno už stále – prosíme o vaši spolupráci při opakovaném poučování dětí ohledně
dodržování základních opatření. Jen pokud budeme všichni vše dodržovat, budeme se moci postupně
vracet k normální výuce a normálnímu stavu.
Děkujeme vám.

Za vedení školy Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy
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