Organizace výuky od 4. ledna 2021
1. a 2. ročník – povinná prezenční výuka
➢ Děti budou chodit normálně do školy a učit se podle svého běžného rozvrhu tak, jako se učily od
18. 11. Na rozdíl od provozu před Vánocemi nebude výuka nijak zkracována, protože ostatní třídy
jsou na distanční výuce a nebude proto třeba upravovat režim ve vazbě na plynulejší provoz ve školní
jídelně.
➢ Děti budou moci školu navštěvovat pouze v rouškách a budou je muset používat po celou dobu své
přítomnosti ve škole i při pobytu venku (bez roušek lze jen při zajištění dvoumetrových rozestupů mezi
dětmi).
➢ Opět počítáme s častým zařazováním vycházek a větrání – přizpůsobte tomu tedy oblečení a vybavení
svých dětí.
➢ Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vyučování.
➢ Děti se mohou naobědvat ve školní jídelně, bude však připravováno jen jedno hlavní jídlo
(a samozřejmě polévka). Možné bude i dietní stravování pro strávníky s uzavřenou smlouvou.
Jídelníček je zveřejněn na stránkách školy a samozřejmě také v objednávkovém systému. Jakékoliv
případné dotazy k obědům ve školní jídelně směřujte prosím přímo na ředitele školní jídelny,
pana Jiřího Bílka (bilek@skolabrezany.cz ).
➢ Školní družina bude fungovat stejně jako mezi 18. 11. a 30. 11. Každá třída bude mít tedy své
vlastní oddělení a svou vlastní paní vychovatelku. Ranní družina nebude v provozu. Odpolední
družina naváže na konec vyučování v jednotlivých třídách a její provoz bude ukončen v 16:30.
Připomínáme, že děti z jednotlivých tříd není možné jakkoliv „mísit“ a spojovat – každé oddělení
školní družiny musí být tedy v provozu až do odchodu posledního dítěte z dané skupiny. Děti, které
navštěvovaly družinu před Vánocemi, považujeme za přihlášené. Pokud chcete přihlásit své dítě,
které v listopadu a v prosinci do družiny nechodilo, nebo naopak své dítě odhlásit, obraťte se prosím
přímo na vedoucí školní družiny, paní Marcelu Nygrýnovou (nygrynova@skolabrezany.cz).

3. až 9. ročník – povinná distanční výuka
➢ Děti se povinně účastní všech on-line hodin a plní všechna zadání k samostudiu v zadaných
termínech. Případnou neúčast žáka na on-line hodině je třeba včas omluvit třídnímu učiteli, který
tuto informaci předá všem kolegům. Platí tedy stejná pravidla jako při výuce od 14. 10. do 27. 11.
Podrobný přehled těchto pravidel najdete v případě potřeby v dokumentu Pokyn ředitelky školy
k distanční výuce
(najdete ho např. na tomto odkazu:
https://www.skolabrezany.cz/files/8bfc6e10609b8b94f793938af0ed86ea67befe75.pdf ).
➢ Aktuální rozvrh on-line výuky je/bude zveřejněn v jednotlivých třídních týmech v aplikaci
MS Teams v sekci Soubory. Tento rozvrh si děti rovněž odnesly domů v říjnu před zahájením
distanční výuky. Od té doby došlo k několika změnám (viz níže). Koncem tohoto týdne bude aktuální
rozvrh k dispozici také v systému Bakaláři. Jednotliví vyučující postupně naplánují příslušné schůzky
také v aplikaci MS Teams.

➢ ZMĚNY:
Oproti původnímu rozvrhu byly postupně přidány následující on-line hodiny:
3. C
▪
▪
4. C
▪
▪

pondělí 3. hodina – AJk – Harris
pátek 5. hodina – AJk – Harris
středa 3. hodina – AJk – Harris
pátek 3. hodina AJk – Harris

5. C
▪

úterý 6. hodina – AJk – Harris

6. D
▪
▪
▪

pondělí 8. hodina – CH – Bohumská
úterý 5. hodina – AJ – Spalovsky
středa 8. hodina – AJk – Spalovsky

7. C
▪
▪
▪

pondělí 2. hodina – AJk – Harris
pondělí 7. hodina – CH – Bohumská
čtvrtek 5. hodina – AJ – Spalovsky

8. C
▪

pondělí 5. hodina – AJk – Harris

9. C
▪
▪

úterý 2. hodina – AJ – Spalovsky
středa 2. hodina – AJk – Harris

➢ Vzhledem k tomu, že jsou i nadále možné prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze
jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka,
budeme pokračovat v realizaci pravidelných individuálních konzultací s žáky (napříč ročníky),
kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.
➢ Nadále platí, že zákonní zástupci i žáci mají v průběhu distanční výuky možnost využít služeb
školního poradenského pracoviště, a to formou konzultací nebo i formou poskytování péče
speciálního pedagoga, popř. školního psychologa. Tyto služby nabízí školní poradenské pracoviště
nejen žákům, které vyučující vyhodnotí jako žáky ohrožené školním neúspěchem (srov. výše), popř.
žákům se speciálními výukovými potřebami, ale všem, kdo o tyto služby projeví zájem. V případě
potřeby kontaktujte prosím buď vedoucí tohoto pracoviště a speciální pedagožku Mgr. Janu
Zapotilovou (zapotilova@skolabrezany.cz) nebo školní psycholožku Mgr. Kateřinu Dorňákovou
(dornakova@skolabrezany.cz).
➢ Obědy v jednorázových obalech si žáci mohou vyzvednout vždy od 12:00 do 13:30 hodin
v prostorách víceúčelového sálu v přízemí nového pavilonu školy. Každý den bude připravován
jeden druh hlavního jídla bez polévky. Porce odpovídá množství určenému pro děti ve věku 15 let.
Celková cena hlavního jídla, včetně krabičky, je stanovena na 42 Kč (37 Kč + 5 Kč za krabičku).
Jídelníček je zveřejněn na stránkách školy a samozřejmě také v objednávkovém systému. Jakékoliv
případné dotazy k obědům ve školní jídelně směřujte prosím přímo na ředitele školní jídelny,
pana Jiřího Bílka (bilek@skolabrezany.cz).
Dolní Břežany, 30. 12. 2020
Iva Fischerová, Pavlína Nádvorníková a Jana Zapotilová

