Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav,
Svatovítská 574, příspěvková organizace

Vážení rodiče, žáci,
usnesením vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12 se prodlužuje účinnost usnesení ze dne 23. 12. 2020 (č.
1375,1376,1378, 1379). Provoz naší školy nadále probíhá jako v období od 4. do 10. ledna.
Provoz MŠ
Platí omezení vstupu třetích osob jen v nezbytně nutných případech. Pouze děti a pedagogičtí pracovníci nemusí
mít roušku. Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).
Povoz ZŠ
Prezenčně žáci 1. a 2. ročníku, pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Individuální konzultace ve škole jsou možné i s přítomností zákonného zástupce žáky.
Ve vnitřních prostorách školy je nutné mít „roušku“ po celou dobu, kromě konzumace svačiny a oběda.
Školní jídelna:
Jednotlivé třídy docházejí na oběd v daném čase nezávisle na vyučovací hodině. Žáci se při čekání na výdej oběda
neprolínají s žáky druhé třídy.
Žáci sedí u stolu v maximálním počtu 4 při zachování stejných skupin. Žáci jedné třídy sedí u stolů v jedné
řadě.
Odběr obědů pro nemocné žáky a zaměstnance v 1. den nemoci a pro žáky na distančním vzdělávání je možný
v době od 10:50 – do 11:15. Obědy je možné přihlásit, odhlásit přes portál Strava nebo u vedoucí školní jídelny.
Školní družina:
Ranní družina pouze pro žáky 1. a 2. třídy
Odpolední družina pouze pro žáky 1., 2.
V případě uzavření družiny na dobu delší než 5 dní, budeme vracet odpovídající část úplaty.
Školní družina
• vstup ráno předním vchodem na zvonek družiny,
• třídy - budou po celou dobu oddělené.
Škola
• Vstup z ranní družiny beze změn, přesun před začátkem vyučování do své třídy,
• Vstup od 7:40 z hřiště zadními vchody
vzdálenější zadní vchod
třídy 1. A
bližší zadní vhod
2. A
• Časový rozvrh zůstává zachován, drobné změny v organizaci předmětů Vám sdělí vyučující. Některé
hodiny mohou být řešeny distančním způsobem.
• Volnočasové aktivity (kroužky) jsou dle usnesení vlády nadále zrušeny.

•

Ve škole je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Organizace distančního vzdělávání – žáci I. a II. stupně
Distanční výuka na je na prvním stupni podstatně náročnější pro všechny zúčastněné. Bez Vás – rodičů se opět
neobejdeme.
Sjednotili jsme vzdělávací prostředí pro všechny žáky – Teams, kde bude probíhat zadávání činností, práce,
úkolů, komunikace i online setkávání. Ke komunikaci rodiče a učitele dále využívejte Bakaláře. Všichni žáci se
ve škole společně s učiteli do prostředí přihlásili, zorientovali se. Míra zapojení je samozřejmě závislá na věku
dětí a Vašich materiálních podmínkách. V případě potřeby kontaktujte vedení školy, abychom našli řešení
(zapůjčení techniky apod.). S žáky na I. stupni budou paní učitelky v každodenním kontaktu, pokud nám to
technické možnosti dovolí. Na II. stupni se budou žáci vzdělávat většinou dle běžného rozvrhu s upravenou
četností. Pro případ off- line budou činnosti připravení v tištěné podobě k vyzvednutí ve škole.

Možnosti organizace dist. vzdělávání.
On-line výuka synchronní – propojení ve stejný čas - platforma TEAMS – termíny setkání budou zobrazena
žákům v kalendáři Teams, účast je povinná, absence se omlouvá dle školního řádu.
Hodnocení – určuje pedagog dle zadání (formativní hodnocení nebo známka).
On-line výuka asynchronní – žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech.
Zadání je zveřejněno přes platformu TEAMS vždy v pondělí do 14.00 a termín odevzdání je nejpozději v pátek
do 14.00 téhož týdne. Nedodržení termínu odevzdání je posuzováno jako absence a omlouvá se dle školního řádu.
Hodnocení – formativní hodnocení bez známek.
Výuka off-line - neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji
se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o
plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí – kreativní či
řemeslné práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci žáka či na rozvoj
kompetencí (příprava jídla, práce na zahradě, péče o členy rodiny, umělecká tvorba, vytváření portfolia atd.
Zadání je zveřejněno přes platformu TEAMS vždy v pondělí do 14.00 a termín odevzdání je nejpozději v pátek
do 14.00 téhož týdne. Nedodržení termínu odevzdání je posuzováno jako absence a omlouvá se dle školního řádu.
Hodnocení – formativní hodnocení bez známek.
!!!
Pokud žák nemá k dispozici internetové připojení, je možné všechna zadání vždy vyzvednout v tištěné podobě
ve škole od 14.00 do 15:00 nebo do domluvě s paní sekretářkou. Také je možné požádat o SIM kartu s datovým
balíčkem na 3 měsíce zdarma. Kontaktujte vedení školy.
Odevzdání vypracovaných úkolů je pak nutné předat do školy vždy v pátek do 14:00 nebo po dohodě s učitelem
v jiný čas.
Pokud žák nemá k dispozici PC, je možné po domluvě se školou zapůjčení PC sestavy, NTB, tabletu. Žádost o
zapůjčení sdělí zákonný zástupce vedení školy e-mailem, telefonicky nebo přes Komens v Bakalářích.

Dle potřeby je možná individuální konzultace s učitelem po domluvě osobně ve škole, on-line, telefonicky.

Děkuji Vám za součinnost v tomto období.

