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

INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
na základě rozvolňování opatření z nařízení vlády ČR se od 12.4. vrací do škol na výuku žáci
celého 1. stupně, a to v rotačním režimu ( střídání 1 týden distančně doma a 1 týden
prezenčně ve škole ). Žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce. Žákům 9. ročníku bude
umožněna příprava na přijímací zkoušky ve škole ve skupinách po 6 žácích. ( dobrovolné,
dle zájmu ) Předkládáme vám nový plán se změnami. Změny jsou označeny červeně.
Jak to bude probíhat od 12.4.?
VÝUKA PREZENČNÍ/DISTANČNÍ+ONLINE HODINY
Od 12.4.2021
12.4.-16.4.

19.4.-23.4.

26.4.-30.4.

zdravotnické roušky
HV,TV

1.st.

1.st.

2.st.

1.A,1.B,5.A,5.B
rozvrh v plném
rozsahu prezenčně
2.A,3.A,4.A
rozvrh v plném rozsahu
prezenčně
1.A,1.B,5.A,5.B
rozvrh v plném
rozsahu prezenčně
Během
výuky,přestávek i
ŠD/ŠK
BEZ ZPĚVU a TV (
vycházky )

2.A,3.A,4.A
Distančně dle rozvrhu
online výuky
1.A,1.B,5.A,5.B
Distančně dle rozvrhu
online výuky
2.A,3.A,4.A
Distančně dle rozvrhu
online výuky
Během
výuky,přestávek i
ŠD/ŠK
BEZ ZPĚVU a TV (
vycházky )

Distančně dle
rozvrhu online
výuky
Distančně dle
rozvrhu online
výuky
Distančně dle
rozvrhu online
výuky

Jelikož není možná výuka TV v plném rozsahu, budou v rámci této činnosti využívány
vycházky. Doporučujeme žákům, aby se vybavili teplým oblečením a obuví pro tyto
účely. Teplým oblečením a přezůvkami vybavte žáky do školy i z důvodu častého
větrání během výuky i o přestávkách.
POVINNÉ NEINVAZIVNÍ TESTOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ
• Dle nařízení vlády budou žáci ZŠ pravidelně testováni – antigenní testování 2x
týdně – v pondělí a ve čtvrtek
• Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací
• Podrobnější informace k testování obdržíte v příloze tohoto dokumentu
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ŠKOLNÍ DRUŽINA ( 1.-4. roč. ) a ŠKOLNÍ KLUB ( 5.A,B ) od 12.4.2021
• Ranní družina nebude probíhat
• Odpolední družina je ve všech odděleních v běžném provozu do 16 hod.
• Pouze pro prezenčně vzdělávané žáky daného týdne za dodržení homogenity
skupin stejné jako ve třídě
• Družina i klub budou probíhat v kmenových učebnách tříd.
• Po celou dobu pobytu ve školní družině používají žáci chirurgické roušky
• Doporučujeme dát žákům vhodné teplé oblečení a obuv na převlečení na pobyt
venku
12.4.-16.4.
19.4.-23.4.
26.4.-30.4.
1.A L. Slezáčková
2.A J. Žůrková
1.A L. Slezáčková
1.B J. Žůrková
3.A P. Genzerová
1.B J. Žůrková
5.A P. Genzerová
4.A J. Babíková
5.A P. Genzerová
5.B J. Babíková
5.B J. Babíková

ŠKOLNÍ JÍDELNA
• Žáci všech přítomných ročníků ve škole 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. Vzhledem k opatřením a pohybu tříd v jídelně bude první týden v pátky
končit výuku 5.A a 5.B o 15 min. dříve a v druhém týdnu ve středu 2.A o 20 min.
dříve.
• Ostatní žáci mají během distanční výuky možnost dotovaného stravování
• Vyzvedávat obědy si nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ani
zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
• Oběd je možno si odebrat do jídlonosiče, u výdejového okýnka v kanceláři vedoucí
ŠJ
• 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

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ VE ŠKOLE
• Od 12.4.2021 je žákům umožněno účastnit se osobních konzultací ve škole
• Konzultace se bude účastnit vždy pouze 1 žák+ 1 učitel. Je možná osobní
přítomnost zákonného zástupce
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• Konzultace budou umožněny na základě domluvy s konkrétním vyučujícím, dle
potřeb žáků. Rezervace je nutné provádět přes EduPage.
MOŽNOST SKUPINOVÝCH KONZULTACÍ VE ŠKOLE
• Od 12.4.2021 je žákům umožněno účastnit se skupinových konzultací ve škole,
v maximálním počtu 6 žáků ve skupině za dodržení režimových opatření
• Pro žáky 9. ročníku pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ jsou určeny
konzultace dle tohoto rozvrhu. Rozdělení nahlášených žáků do skupin předá
žákům třídní učitel. Před zahájením výuky budou žáci testováni.

Pondělí
Úterý
Středa

6. hodina
(12:40 – 13:25) - ČJ
1. skupina
2. skupina
3. skupina

6. hodina
(12:40 – 13:25) - M
2. skupina
3. skupina
1. skupina

7. hodina
(13:30 – 14:15) - ČJ
2. skupina
3. skupina
1. skupina

7. hodina
(13:30 – 14:15) - M
1. skupina
2. skupina
3. skupina

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.
• Kontrola a zpětná vazba od učitelů (včetně hodnocení ) od vyučujících probíhá
pravidelně.
• Vzhledem k blížícímu se konci 3. čtvrtletí, budou slovní hodnocení a nesplněné
úkoly dne 12.4. 2021 převedeny na známky tak, jak bylo uvedeno v informacích na
začátku pololetí.
• Naléhavě žádáme všechny žáky, aby do tohoto termínu odevzdali všechny
chybějící úkoly a práce. Možno donést i osobně do školy, po domluvě, v rámci
individuálních konzultací.
• Z důvodu neplnění školních povinností v rámci distanční výuky budou žákům
uděleny ke konci čtvrtletí kázeňské postihy dle Hodnotícího řádu.
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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.
• Důsledně žádáme zákonné zástupce, aby všechny zameškané hodiny distanční
výuky, včetně pozdních příchodů, omlouvali nejpozději do 3 pracovních dnů. Po
návratu žáků do školy bude potřeba mít omluvené hodiny zapsány do ŽK a
omluvných listů ŽZ.

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.
PODĚKOVÁNÍ
• Děkujeme všem rodičům za jejich úsilí a pomoc, kterou věnovali svým dětem
během distanční výuky. Bez vás bychom to nezvládli!
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