Milí žáci, vážení rodiče,
v úterý zahájíme nový školní rok. Naší snahou bude zajistit výuku i vzdělávací školní akce pokud
možno v co největším rozsahu tak, jak nám situace dovolí. Zároveň chceme dohnat případné vážnější
ztráty a minimalizovat individuální rozdíly mezi žáky z loňského období distanční výuky. Je zřejmé, že
příchod do školy a zahájení pravidelné školní práce po téměř šesti měsících nemusejí být pro každého
jednoduché. Jsme připraveni zejména v nižších ročnících poskytnout žákům několikatýdenní
adaptační období, kdy bude těžiště činností spočívat v opakování a procvičování a pouze dílčím,
převážně formativním hodnocení. V některých případech se budeme muset smířit s tím, že
z časových důvodů nemusí být probráno veškeré učivo v plném rozsahu, avšak nebude jich mnoho.
Velkým problémem je bezesporu nejistota při plánování a realizace výjezdních školních akcí, hlavně
těch zahraničních. Toto bude řešit vždy organizátor akce s příslušnou třídou nebo skupinou žáků a
rodičů.
Co se týče doporučení MŠMT k provozu škol z manuálu, který jsme obdrželi
https://www.msmt.cz/file/53629/, zdůrazňuji zejména následující požadavky a zásady, které budeme
ve škole dodržovat a požadovat po žactvu:
-

zásady osobní hygieny (mytí a dezinfekce rukou), včetně opakované edukace; žáci si budou
dezinfikovat ruce povinně při příchodu do školy…
provozní hygiena (pravidelné větrání, úklid prostor a dezinfekce dotykových zón – kliky,
vypínače, klávesnice…)
omezení přístupu rodičů a veřejnosti do školy v době přítomnosti žactva
upozorňujeme, že s příznaky infekčního onemocnění nelze do školy vstupovat; žák se
zjevnými příznaky nebude do školy vpuštěn anebo bude izolován v samostatné místnosti a
rodiče budou kontaktováni, aby si ho bezodkladně vyzvedli; zároveň je v takovém případě
žákům doporučeno kontaktovat telefonicky praktického lékaře

V následujícím období budeme pracovat na úpravě našeho systému práce, technického vybavení i
pravidel daných ve školním řádu, abychom v případě potřeby (např. při karanténě, onemocnění nebo
plošném opatření) mohli plynule zajistit distanční výuku a hodnocení žáků. Ta je nyní díky změně
školského zákona pro žáky povinná. Škola má povinnost distanční výuku poskytnout, pokud je
znemožněna osobní přítomnost více než poloviny třídy. Žákům s nedostatečným vlastním technickým
vybavením škola bude moci v případě potřeby zapůjčit notebook nebo PC se sluchátky a mikrofonem.
Závěrem připomínám, že veškeré informace vám budeme průběžně poskytovat prostřednictvím
webových stránek školy a Komensu.
Přejeme Vám všem úspěšný školní rok a plné zdraví a těšíme se na setkání s Vámi.
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