Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
Česká 4787, Zlín 760 05
IČO: 49 157 841

INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
Srdečně Vás zdravím na začátku nového roku 2021. Věřili jsme v lepší časy, žel
epidemiologická situace se nelepší a dle nařízení vlády ČR se k prezenční výuce od 4.1.2021
vrátí pouze žáci 1. a 2. ročníků. Ostatní ročníky pokračují distanční výukou.
Jak to bude probíhat od 4.1.?
VÝUKA PREZENČNÍ/DISTANČNÍ+ONLINE HODINY
Od 4.11.2021

1.st.

2.st.

Výuka prezenční

1.A,1.B,2.B rozvrh v plném
rozsahu BEZ ZPĚVU a TV

NE

Výuka distanční/online
hodiny

3. – 5. ročníky

ANO

Roušky ve škole – třída i
chodby

1.,2. ročníky ANO
2 kusy+sáček

X

ODPOLEDNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Od 4.11.2021 – POUZE DO 16 HOD.
1. ODDĚLENÍ 1.A

2. ODDĚLENÍ 1.B

2. ODDĚLENÍ 2.A

Lenka Slezáčková

Pavla Genzerová
Jana Babíková

Jitka Žůrková

Roušky ANO

Roušky ANO

Roušky ANO

Pobyt venku – přinést
vhodné oblečení a obuv pro
pobyt venku

Pobyt venku – přinést
vhodné oblečení a obuv pro
pobyt venku

Pobyt venku – přinést
vhodné oblečení a obuv pro
pobyt venku

RANNÍ DRUŽINA JE ZRUŠENA!

ŠKOLNÍ JÍDELNA
• Žáci 1. a 2. ročníků se budou stravovat u stolů po 4, s rozestupy 1,5m, během oběda
si budou žáci odkládat roušky do sáčku.
• Ve ŠJ se mohou stravovat prezenčně pouze žáci a zaměstnanci školy v prezenční
výuce
• Ostatní žáci mají během distanční výuky možnost dotovaného stravování
• Oběd je možno si odebrat do jídlonosiče, u výdejového okýnka v kanceláři vedoucí
ŠJ
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• Pokud jste si oběd odhlásili, v případě zájmu je třeba si oběd znovu přihlásit

OŠETŘOVNÉ pro děti do 10 let
• Informace k ošetřovnému jsou na webu školy v záložce COVID-19 informace
DISTANČNÍ VÝUKA pro 1. stupeň – i nadále platná
Pravidla pro zadávání učiva pro 1. stupeň
• Učivo bude zadáváno jednotným způsobem přes EduPage – Zprávy ( zápisy,
pracovní listy, prezentace,testy )
• Vkládat se bude společně na týden, a to vždy v pondělí do 9 hod.
• Úkoly budou zadávány převážně z učebnic a pracovních sešitů
• Testy budou zadávány dle potřeby vyučujících, vždy v pondělí do 9 hod. Otevřený
bude do pátku do 15 hod., žáci mají na vypracování testu 1 pokus
• Učivo bude zadáváno ze všech předmětů. TV,VV,PČ,HV,NV bude zasíláno také,
obsah učiva bude zredukován.
• Obsah učiva bude redukován na základy učiva, dle platného ŠVP
• Rozvrh s online hodinami pro 1.-5. ročník je k dispozici na webu školy
Online hodiny v Teams pro 1. stupeň
• Online hodiny jsou 1x denně pro tyto předměty: ČJ,M,AJ, v 5. ročníku také VL,PŘ.
Časové rozvržení hodin si řídí třídní učitelé v závislosti na počtu žáků ve třídě a
jejich efektivitě.
• Rozvrh online hodin je k dispozici na webu školy a zaslán přes EduPage
• Teams
- Žádáme důrazně všechny žáky ( především 4. a 5. ročníku ), aby respektovali
pravidla vyučujících, byli ohleduplní k ostatním žákům, kteří mají o online
hodiny zájem a nenarušovali online hodinu neustálým odpojováním a
připojováním sebe či druhých bez jejich vědomí. Nahrávání hodiny NELZE
provádět bez vědomí a souhlasu učitele.
DISTANČNÍ VÝUKA pro 2.stupeň – nadále platná
Pravidla pro zadávání učiva pro 2. stupeň
• Učivo bude zadáváno jednotným způsobem přes EduPage – Probrané učivo
( zápisy, pracovní listy, prezentace,testy )
• Vkládat se bude společně na týden, a to vždy v pondělí do 9 hod.
• Úkoly budou zadávány převážně z učebnic a pracovních sešitů
• Testy budou zadávány dle potřeby vyučujících. V den testu bude otevřený v čase
od 8 hod. do 20 hod. Žáci mají na vypracování testu 1 pokus.
• Učivo bude zadáváno ze všech předmětů. TV,VV,PČ,HV,NV,VZ,PEK bude zasíláno
také, obsah bude zredukován.
• Obsah učiva bude redukován na základy učiva, dle platného ŠVP
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• Na webu školy je rozvrh s online hodinami pro 6.-9. ročník
Online hodiny v Teams pro 2. stupeň
• Online hodiny jsou 2x týdně pro tyto předměty: ČJ,M,AJ,1x týdně NJ,D,Z,PŘ,1x
týdně FY,Che a pro 9. ročník bude online hodina týdně přípravka z MA a ČJ kvůli
přípravě na přijímací zkoušky
• Rozvrh online hodin je k dispozici na webu školy a zaslán přes EduPage
• Teams
- Žádáme důrazně všechny žáky ( především 4. a 5. ročníku ), aby respektovali
pravidla vyučujících, byli ohleduplní k ostatním žákům, kteří mají o online
hodiny zájem a nenarušovali online hodinu neustálým odpojováním a
připojováním sebe či druhých bez jejich vědomí. Nahrávání hodiny NELZE
provádět bez vědomí a souhlasu učitele.

MOŽNOST OSOBNÍCH KONZULTACÍ VE ŠKOLE
• Od 18.11.202 bude žákům umožněno účastnit se osobních konzultací ve škole
• Konzultace se bude účastnit vždy pouze 1 žák+1 učitel. Je možná osobní
přítomnost zákonného zástupce
• Přednostně jsou konzultace určeny pro žáky s SVP a žáky, kteří nemají dostatečné
zázemí pro distanční vzdělávání doma.
• Konzultace budou umožněny na základě domluvy s konkrétním vyučujícím, dle
potřeb žáků.
HODNOCENÍ ŽÁKŮ V DISTANČNÍ VÝUCE
• Žáci jsou povinni zadané úkoly a testy odevzdávat ve stanovených termínech.
V případě, že úkol nelze v termínu splnit, je žák povinen informovat vyučujícího a
dohodnout se na dalším postupu
• Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane
zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je
uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak
slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní
hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
• Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v
hodnocení klasifikačním stupněm. Žák, který nebude mít splněné úkoly, bude
individuálně přezkoušen vyučujícím, případně jiným pedagogem, kterého určí
ředitelka školy, a to po návratu do školy po skončení distanční výuky.
• Kontrola a zpětná vazba od učitelů (včetně hodnocení ) od vyučujících probíhá
pravidelně
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OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z DISTANČNÍ VÝUKY
• Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže distanční výuky zúčastnit, zákonný
zástupce v daný den ( nejpozději následující den ) informuje třídního učitele
prostřednictvím EduPage nebo emailu. Tato absence se započítává do celkové
absence žáka. Nepřítomnost žáka ze zdravotních i jiných důvodů v době distanční
výuky zákonný zástupce písemně omluví také do žákovské knížky nebo omluvného
listu.
• Absence z rodinných důvodů se omlouvá stejně jako při prezenční výuce, na 3 a
více dní povoluje absenci ředitel školy na základě vyplněné žádosti.
• Nepřítomnost na online hodině nebo chybějící zpětná vazba učiteli se považuje za
absenci, v případě omluvení ze strany zák. zástupců / ze zdr. či jiných pádných
důvodů / bude omluvená, v ostatních případech neomluvená. Je to stejné, jako
kdyby dítě bylo nemocné a nebylo ve škole, také se mu píše omluvená absence.
Pokud ho zákonný zástupce neomluví, zapíše se absence neomluvená se všemi
důsledky dle školního řádu.
ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
• Pokud žák nemá dostatečné technické zázemí a podmínky pro distanční výuku (
scan,tiskárna ), bude mu učivo předáváno osobně vyučujícím nebo na předem
určeném místě ve škole ( stolek u vchodu do školy ). Způsob předání a odevzdání
vypracovaných úkolů určí učitel daného předmětu.
• Škola nabízí opět k dispozici notebooky a tablety k zapůjčení žákům v distanční
výuce. Notebooky i tablety si můžete znovu zapůjčit již od pondělí 4.1.2021 v čase
od 7.30 – 15.00. Pokud byste si potřebovali domluvit pozdější termín, kontaktujte,
prosím, sekretariát školy.
• S technickými problémy nabízí pomoc pan Václav Stodůlka, kterého můžete
kontaktovat na tel. čísle 608 200 860. Paní učitelka Ludmila Flámová bude
k dispozici ve škole zákonným zástupcům i žákům k individuální konzultaci
s technickými problémy nebo připojením do systémů EduPage/Teams.
KOMUNIKACE
• Žáci a zákonní zástupci mohou kontaktovat vyučující v čase jejich pracovní doby,
v době konzultačních hodin nebo dle domluvy s jednotlivými učiteli
prostřednictvím EduPage nebo emailu. Respektujte, prosím, rozvrh vyučujících.
• Vedení školy Vás bude aktuálně informovat o všech změnách na webu školy
v záložce Covid19-informace, prostřednictvím Edupage. Jelikož se opatření i
nařízení mohou měnit ze dne na den, sledujte pečlivě všechny informace.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME
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• Nebojme se, povzbuzujme se, pomáhejme si, naslouchejme si, modleme se za sebe
navzájem. Odevzdejme našemu Pánu naše obavy i strachy, jsme v Jeho rukou.
Svěřme pedagogy, děti i žáky, kněze i naše rodiny do Jeho ochrany a společně to
zvládneme.
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