Vážení rodiče,
pokud nadále potrvá distanční výuka i v období po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020, budou se
Vaše děti učit podle náhradního rozvrhu, který Vám bude zaslán třídní učitelkou koncem října (29. –
30. 10. 2020).
Každý den budou mít žáci určitý počet hodin on-line výuky, ve zbytku hodin budou plnit případné
úkoly zadané vyučujícími. Při sestavování rozvrhu jsme vycházeli z doporučení MŠMT na navrhovaný
počet hodin realizovaných on-line výukou a z časových možností jednotlivých vyučujících. Snažili jsme
se, aby se dětem dostalo především kontaktu s vyučujícími hlavních předmětů a s TU, event. aby zbyl
čas na případné konzultace. To bude plně v kompetenci TU podle aktuální situace.
Žáci 1. stupně s podpůrnými opatřeními budou mít nastaven čas plnění plánu pedagogické podpory
dle svých specifik.
Distanční výuka je pro žáky povinná. V případě, že se z nějakého vážného důvodu nemohou účastnit
on-line výuky, oznámí to vyučujícímu a bude jim zajištěna alternativní možnost (úkoly přes ŠOL, příp.
kopírování materiálů.) Iniciativa by měla vzejít od zákonného zástupce.
Stále platí, že i v době distanční výuky mohou žáci čerpat dotované obědy ve ŠJ za podmínek, které
byly řečeny již dříve, tj. obědy je třeba konzumovat přímo na místě, není možný odběr do
přinesených nádob. Pro žáky prvního a druhého stupně je určena doba oběda mezi 12:00 – 13:30 h.
Jednotliví třídní učitelé na 1. stupni mají dotaci on-line hodin výuky dle věku dětí a ročníku. Časové
rozvržení je plně v kompetenci TU.
Přehled denních dotací na 1. stupni v době distanční výuky:
1. ročník

1 hodina (lze půlit) + konzultace

2. ročník

2 hodiny (lze půlit) + konzultace

3. ročník

2 hodiny + 1x 3 hodiny (+ konzultace)

4. ročník

2 hodiny + 2x 3 hodiny (+ konzultace)

5. ročník

2 hodiny + 3x 3 hodiny (+ konzultace)

V případě prezenční výuky bude až na nezbytné výjimky zachován původní rozvrh.
Rozvrhy budou včas zveřejněny a zaslány žákům.
Možnost prezenční výuky 1. a 2. ročníků budeme řešit dle aktuálního nařízení MŠMT.
Třídní schůzky - aktivy plánované na 2. 11. 2020 – se za žádných okolností neuskuteční.

