Vážení rodiče,
začíná nový školní rok 2020-2021. Školní rok, který bude
jednoznačně jiný než všechny ostatní předešlé. Jako je naše
společnost zasažena pandemií, tak i provoz školy a její aktivity
doznají dočasně zásadní změny. Věřím, že společným úsilím
překonáme tuto problematickou dobu a brzy se vrátíme
k normálnímu životu bez všech omezení.
Přeji Vám hodně zdraví, pracovního i životního klidu a trpělivosti
s dětmi při rozjezdu po půl roce bez školy.
Váš ředitel Mgr. Jaroslav Skála
Změny v učitelské sestavě:
Mezi učiteli dochází k jediné změně, po roce se vrací do školy paní
učitelka Hájková. Nově se v naší škole zavádí pracovní pozice
asistentka školního klubu, kde bude pracovat paní Bečková a
asistentka školní družiny, kterou bude paní Venzhoferová . Pracovní
pozici školní asistentky pro inkluzivní vzdělávání bude zastávat paní
Kubátová a novými asistentkami pedagoga jsou paní Jirušková a paní
Kojzarová
Protiepidemiologická opatření školy:
Ministerský manuál a vše kolem pandemie způsobilo zásadní změny
v provozu naší školy. V několika bodech se Vám pokusím popsat
postupy a nařízení, které pro naši školu z opatření vyplynuly:
1) Vstup do budov školy jsou pro žáky bez roušek (prozatím).
2) Při vstupu si žáci vydesinfikují ruce a po přezutí odejdou do
své třídy.
3) Na chodbách se žáci pohybují pouze z důvodu použití WC
nebo při stěhování do učeben. Pokud potřebují doplnit pití
nebo si koupit svačinu, je toto možné do 9.55 hodin v kiosku
školy.
4) Žáci se setkávají při vyučování pouze v rámci ročníku.
Výjimkou jsou žáci druhého stupně ve volitelných
předmětech.
5) Vstup dospělých do budov není povolen.
6) Dítě s příznakem virózy neposílejte do školy.
7) V případě, že dítě bude vykazovat příznaky virózy, bude
izolováno a budou kontaktováni rodiče k jeho vyzvednutí.

8) Pro první pololetí se ruší všechny společné akce školy a
projekty, kterých by se účastnilo více ročníků.
9) Nebudou se konat žádné kroužky zájmové činnosti.
10) Nebude se pořádat adventní setkání s rodiči.
11) Ministerstvem jsou zrušeny všechny soutěže a olympiády.
12) Výjezdy žáků prozatím zrušeny nejsou. Většinou by se
jednalo o výjezdy po ročnících. Adaptační kurz šestých tříd
by se měl konat v termínu 5.-10.10. O ostatních výjezdech
včetně lyžařského výcviku rozhodneme podle situace
v listopadu a únoru.
13) Do školní jídelny chodí žáci vždy po třídách. Příbory
dostanou od pracovníků kuchyně. Zrušen je ovocnězeleninový bar.
14) Ve školní družině jsou žáci ráno rozmístěni po ročnících do
všech místností horní družiny. Odpolední družina – konečná
shromažďuje žáky maximálně dvou ročníků najednou.
Start nového školního roku bude ve znamení opakování a
doučování:
Po návratu dětí do školy očekáváme, že budeme v prvních dvou
měsících v hlavních předmětech doplňovat a opakovat učivo
předešlého roku. V ostatních předmětech bude zahájena výuka dle
plánů pro příslušný ročník.
Vyzývám všechny rodiče, aby zvážili účast svých dětí v doučování.
Je připraveno více jak deset doučovacích kroužků pro doplňování a
vysvětlování nepochopeného učiva v hlavních předmětech.
Doučování je hrazeno z projektu školy a bude probíhat po dobu
prvního pololetí vždy 1x za týden.
Změna školního řádu – změna komunikace mezi školou a rodiči:
Distanční výuka ukázala jednoznačně potřebu sjednotit komunikační
systém mezi rodinou a školou. Od nového školního roku bude pro
společnou komunikaci sloužit pro všechny ročníky systém Bakaláři,
na který se dá připojit jak z chytrého telefonu, tak z počítače. Od
první do třetí třídy bude systém sloužit pouze pro rodiče a od čtvrté
budou mít účty i žáci. Pro rodiče je důležité sledovat systém ze svého
účtu, žákovský účet má jiný přístup a vzkazy rodičům žáci na svých
účtech neuvidí.

Co vše najdete v Bakalářích:
- rozvrh, zadání domácích úkolů, vzkazy od vyučujících nebo
od třídního učitele
- výchovná opatření
Využití Bakalářů rodiči:
- omlouvání absence žáků
- žádosti řediteli školy o uvolnění dítěte na více jak dva dny
- od páté třídy známky dítěte
- komunikace s vyučujícími a třídním
Individuálně budeme řešit rodiče, kteří prokazatelně nemají přístup
na internet.
Ostatní způsoby komunikace mezi školou a rodičem (telefon, sociální
sítě, email) jsou neoficiální a při případných dalších osobních
jednáních na ně nebude brán zřetel.
Žákovský list bude sloužit pouze k informacím, které vyžadují
fyzický podpis rodiče (změna rozvrhu dětí, sraz a rozchod dětí při
školních akcích, informace o změnách v provozu školy).
Psycholog:
Školní psycholožka bude pracovat bez omezení. Vzhledem
k umístění kanceláře vedle hlavního vchodu z Kamenické ulice
nebude případná návštěva rodičů v rozporu s pravidly.
Mgr. Lucie Slabá Tel.: 773772489; e-mail: slaba@zskamenicka.cz,
schůzku lze sjednat na dopolední hodiny.
Na školního psychologa se neváhejte obrátit v případě:
Výukových problémů – neprospěch, prudké zhoršení prospěchu.
Výchovných problémů – vzdor, pozdní příchody, krádeže doma,
podezření na užívání návykových látek apod.
Problémů v kolektivu – dítě vyčleněné, neoblíbené, agresivní apod.
Kdy dítě odmítá chodit do školy, projevuje se úzkostně – pláče, má
strach ze školy, nespí, má noční můry apod.
Kdy dítě bývá často nemocné a nedaří se odhalit příčinu nemocí –
často ho bolí hlava, břicho apod.
Náhle se změnilo chování, prospěch nebo vzhled dítěte
Máte rodinné problémy – např. úmrtí v rodině, rozvod, narození
sourozence apod.
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