Základní škola Jasenná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice

Info ze ZŠ Jasenná
16. - 20. 11. 2020
1. V pondělí bude probíhat pro všechny ročníky online výuka. V úterý 17. 11. je státní
svátek a o středy nám svítí na lepší zítřky, teda zatím pro 1. – 3. ročník .
Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020. Z manuálu, který
vyšel 11. 11. 2020, se škola otevírá ve středu 18. 11. 2020 za těchto podmínek:
Škola:
 Je povolena osobní přítomnost: žáků 1., 2. a v našem případě i 3. ročníku základních
školy (tzv. malotřídní škola),
 Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd
se neslučují, ani jinak neprolínají).
 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Školní stravování
 ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce
a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. (Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí
strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).
 Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky,
s výjimkou doby konzumace stravy.
Z tohoto manuálu vyplývá, že žáci po příchodu do školy půjdou rovnou do svých tříd. Provoz
školy zůstává beze změn od 6:30 hod. do 16:00 hod.. Školní družina bude probíhat beze změn.
Bude upraven i rozvrh tříd (v příloze).
2. Bude Vám zaslán na žákovský email krátký dotazník ohledně organizace nástupu do školy
od 18. 11. 2020. Žádám o jeho vyplnění nejpozději do neděle 15. 11. tr..
3. Pokud budete potřebovat zapůjčit notebook, tablet, myš, sluchátka, nabíječky, kontaktujte mě.
Společně sepíšeme smlouvu o výpůjčce. Vše je k zapůjčení bezplatně.
4. Vybíráme stravné za měsíc říjen. Platba na účet nejpozději do 20. 11. 2020. Více v příloze
a na webových stránkách školy.

Děkujeme za spolupráci, trpělivost a přejeme všem hlavně pevné zdraví
a asi i nervy.

