
Vyžádané informace k znovuotevření školy

Z 9. ročníků chodí od 11. 5. chodí do školy na prezenční výuku celkem 60

žáků (88,2%). Aby výuka byla co nejefektnější, probíhá 3x týdně (Po, St,

Pá), každý den 4 vyučovací hodiny. Žáci mají se svým učitelem denně dvě

hodiny  češtiny  a  dvě  hodiny  matematiky  a  připravují  se  na  přijímací

zkoušky. Každá třída je rozdělena na dvě skupiny, takže máme celkem 6

skupin deváťáků.

Od pondělí 25. 5. přijdou do školy žáci 1. - 4. ročníku v celkovém počtu 300

dětí (78,2%). Budou rozděleni celkem do 24 skupin. Opět držíme koncepci

rozdělení  žáků  jedné  třídy  na  dvě  skupiny  tak,  aby  mohla  probíhat

plnohodnotná výuka nikoliv pouze hlídání dětí. V každé skupině ve třídě učí

třídní  učitel  jednu  hodinu  češtiny  a  jednu  hodinu  matematiky  denně.

Zbývající dvě hodiny (Člověk a jeho svět nebo výchovy) učí asistent nebo

učitel II. stupně. U třeťáků a čtvrťáků jsou v rozvrhu zařazeny dvě hodiny

angličtiny týdně s aprobovaným angličtinářem.

Pro nás je prioritní kvalitní výuka, proto jsme tomu uzpůsobili i organizaci

ve škole.

Výuka výše uvedených ročníků nám obsadí celou školu, a proto jsme byli

nuceni z kapacitních důvodů ponechat žáky 5. ročníku i nadále na distanční

plnohodnotné online výuce.

Počítáme s tím,  že se  třídní  učitel  5.  tříd  domluví  se  žáky na pravidelná

setkání, která budou probíhat mimo budovu školy a budou mít socializační

charakter, nikoli výukový.



Kritéria ředitele školy pro osobní přítomnost žáka jsme stanovili pouze pro

odpolední činnost  ve ŠD, protože jsme věděli,  že  všechny dětí  od 1.-  4.

ročníku, kteří budou mít zájem o prezenční výuku přijmeme. 

Pro odpolední  činnost  bylo stanoveno,  že  můžeme  otevřít  maximálně  12

skupin po 15 dětech a kritériem byl věk dítěte. Přednost by měly mladší děti.

Kritérium jsme nemuseli použít, vzali jsme všechny děti, které o odpolední

činnost projevily zájem.

Jedinou volnou učebnu použijeme jako místnost pro karanténu. 

Veškeré informace dostávají rodiče i děti pravidelně přes školní informační

systém. 


