Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
Organizace výuky v době od 11. 01. 2021
-

Je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, žáků 1. a 2. ročníku.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (viz informace
k výuce od 2.11.2020)
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka
(pokud máte o individuální konzultaci zájem, je nutné si předem domluvit termín
s příslušným vyučujícím).

Organizace vyučování pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročníky – prezenční výuka:
1. Ranní družina není z organizačních důvodů v provozu (homogenita skupin). Provoz ranní
ŠD bude mimořádně zajištěn na základě indiv. žádosti rodičů (pracovní povinnost rodičů),
příchod dětí v době od 6.00 – 6:30 hod.
2. Pouštění žáků a zahájení výuky – každá třída označeným vchodem
- Přípravná třída – 7:50 hod.
- 1. A, B, C – 7:30 hod.
- 2. A, B, C – 7:40 hod.
Žádáme o dodržení stanovených časů!!!
3. Vstup do školy pouze s rouškou, povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
dejte dětem s sebou do sáčku 2 roušky náhradní.
4. Výuka bude probíhat do 4. vyučovací hodiny (bez TV a HV) – dle rozvrhu z 18.11.2020
5. Vyučování končí:
- Přípravná třída - 11:20 hod.
- 1. A, B, C – 11:30 hod.
- 2. A, B, C - 11:40 hod.
5. Provoz školní družiny zajištěn od 11:20 hod. (homogenní skupiny), ukončení provozu školní
družiny:
- po obědě 13,30 hod.
- Přípravná třída a 1. A, B, C - 15:00 hod.
- 2. A, B, C - 15:10 hod.
6. Školní stravování zajištěno ve školní jídelně – NUTNÉ PŘIHLÁSIT OBĚDY NA
www.strava.cz; jidelna@4zsmost.cz; 417 639 240, bez přihlášení není možné oběd
odebrat.
7. Začátky vyučovacích hodin v době od 04. 01. 2021 jsou pro distanční výuku 1. stupně
stanoveny takto:
1. hodina 08:30 – 09:15
2. hodina 09:30 – 10:15
3. hodina 10:30 – 11:15
4. hodina 11:30 – 12:15
Oběd - 12:00 – 12:45
- V případě distanční výuky konzumace oběda v ŠJ (od 12:00 pouštění žáků, vchod školní
jídelnou – přezůvky, roušky, pouze pro zdravé žáky a žáky, kteří nebyli a nejsou v kontaktu s
COVID pozitivním ani v karanténě).

8. Začátky vyučovacích hodin v době od 04. 01. 2021 jsou pro distanční výuku 2. stupně
stanoveny takto:
Dopolední vyučování:
Odpolední vyučování:
1. hodina 08:30 – 09:15
1. hodina 12:15 – 13:00
2. hodina 09:30 – 10:15
2. hodina 13:15 - 14:00
3. hodina 10:30 – 11:15
Oběd - 11:30 – 12:00
- V případě distanční výuky konzumace oběda v ŠJ (od 11: 30 pouštění žáků, vchod školní
jídelnou – přezůvky, roušky, pouze pro zdravé žáky a žáky, kteří nebyli a nejsou v kontaktu s
COVID pozitivním ani v karanténě).
Omlouvání absence
Pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a z metodického pokynu MŠMT
k omlouvání absence a prevenci záškoláctví č.j.: 10 194/2002-14
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka v distančním
vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, písemně
(EDUPAGE).
Výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 bude předán 28.1.2021 pouze
žákům přítomným ve škole. Ostatním žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude
možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání (o známkách zákonné zástupce a žáky
informuje třídní učitel 28.1.2021).
Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy

