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                     Informace pro rodiče žáků ZŠ, nahrazující společné setkání, 
                               dne 24. 09. 2020 (bez osobní přítomnosti rodičů)

 Seznámení  s organizací  školního  roku  2020/2021 (uspořádání  tříd,  rozdělení
třídnictví,  vyučující,  asistenti  pedagoga,  vychovatelé  – vše na webových stránkách
školy: www.skolabystrice.cz

 Nový pedagog ve výuce anglického jazyka – podrobné informace, systém a formy
výuky, již byly zaslány rodičům prostřednictvím kontaktních deníčků 

 Seznámení  se  základními  dokumenty  školy –  Školní  vzdělávací  program  pro
základní  vzdělávání:  Jsme  spolu“  –  k nahlédnutí  na  veřejně  přístupném  místě  –
vestibul  školy,  Minimální  preventivní  program  (program  prevence  sociálně
patologickým jevům)- vestibul školy (žáci byli seznámeni)

 Seznámení se Školním řádem –viz webové stránky školy – dokumenty. 
Aktualizace Školního řádu č.1., doplnění: Případné nařízení  distančního způsobu
výuky bude  pro  žáky  povinné.  Zpracujeme  možnosti  rodičů  (dle  navrácených
dotazníků), podle podmínek školy vytvoříme systém, aby byl zapojen do výuky každý
žák.  Nově  jsou  vybaveny  třídy  interaktivním  vybavením-  kamery,  počítačové
vybavení,  možnost  distančního  vzdělávání  formou  Times  (dříve  Skype)),  on-line
hodiny.  Žáci  obdrží přístupová hesla,  která můžete použít  k   přihlášení  a registraci
Microsoft  Teams  je  systém,  který  je  možno  nainstalovat  do  počítače  zdarma,
umožňuje textovou komunikaci,  video hovory,  datové úložiště pro ukládání,  nám
bude  umožňovat  on-line  výuku.  Instalaci  do  počítače  nebo  chytrého  telefonu  si
může udělat každý zájemce. Aby se tento způsob mohl využívat, je potřeba placená
licence.  Vy  však  nic  hradit  nebudete,  udělali  jsme  to  za  celou  školu. viz:
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.
Každý žák od nás dostane přidělené přihlašovací údaje. Vytvořené heslo si  po
prvním přihlášení můžete změnit.  Tím budou mít žáci více možností se zapojit do
„výuky na dálku.“ (žáci byli seznámeni)
Aktualizace  školního  řádu  č. 2:  zákaz  používání  (bez  vědomí  pedagoga)  nejen
mobilních telefonů ale také „chytrých hodinek.“ Pokud se potřebujete v době výuky či
pobytu ve školní družině spojit s dítěte telefonem, kontaktujte pedagoga. Výjimkou
jsou  žáci,  kteří  využívají  mobilní  telefon  či  „chytré  hodinky“  vzhledem  ke
zdravotnímu stavu. Pokud máte jiný důvod, aby bylo vaše dítě telefonicky dostupné,
domluvte se spříslušným pedagogem. (žáci byli seznámeni)

 Seznámení  s vnitřním  řádem  školní  družiny,  školní  jídelny-oba  dokumenty
naleznete na webových stránkách školy (žáci byli seznámeni)

 Omlouvání žáků – předem známá nepřítomnost- hlaste předem třídnímu učiteli-nutná
písemná omluvenka v žákovské knížce, náhlá nepřítomnost-omlouvejte telefonicky,
ráno,  (stačí  i  SMS zpráva),  odhlášení  obědů  je  nutné  provést  do  07:30.  Každá
nepřítomnost musí být zaznamenána v ŽK- omluvný list. V prvním dnu nepřítomnosti
je možné vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů, v době od 11.00- 12:30 (bočním
vchodem).

 V případě,  že  bude  žáku  nařízena  karanténa,  není  možné  odebrat  oběd  ani
v prvním dnu nepřítomnosti!!! (není možné vydat stravu do vlastních nádob)

 Obědy se platí bezhotovostně, souhlasem k inkasu. Pokud zjistíte, že Vaše platba
neproběhla - je nutné ji opět neprodleně zaslat formu jednorázového příkazu či uhradit
v hotovosti ředitelce školy. Prosím, nastavte si dostatečný limit. 

 O  dřívějších  odchodech  žáků  ze  školní  družiny  informujte  prostřednictvím
kontaktních deníčků nebo přímo zavolejte či napište vychovatelce.

http://www.skolabystrice.cz/
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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 V případě náhlé změny zdravotního stavu Vašeho dítěte, v době jeho pobytu ve
škole, budete neprodleně telefonicky kontaktování (vy rodiče), nebo Vámi určená
kontaktní osoba (např. prarodiče, teta,..)Vždy je však nutné žáka vyzvednout ve
škole. Nemůžeme jej pustit ze školy samotného domů.  (žáci byli seznámeni)

 Schválené projekty, dotace, které využíváme v letošním školním roce:
- Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol (pravidelné dodávky mléčných výrobků,

ovoce a zeleniny nad rámec školního stravování)
- Finance  na  pokrytí  nákladů  na  dopravu  žáků  na  výuku  plavání  (povinně

plavající  žáci  mají  zdarma  celou  výuku,  žáci  zdokonalující  se  v plavání  hradí
výuku a pronájem bazénu) 

- Sportuj ve škole (měsíčně čtyři hodiny sportovního vyžití v rámci školní družiny).
- Šablony II. (MŠMT) – Čtenářské kluby, Klub zábavné matematiky a deskových

her,  logopedická  péče  ve  školní  družině  prostřednictvím  školního  asistenta  –
zkušený logoped,  projektová  výuka ve  škole,  mimo  školu  –  exkurze,  výstavy,
koncerty, výuka pomocí ICT technologií – tablety ve výuce.

- Příměstský tábor pro žáky zdarma: Poznávej a tvoř – bude probíhat v prvních
třech týdnech  měsíce  července  2021, různé  aktivity  a  činnosti  spojené
s poznáváním  přírody,  her  v přírodě,  tvoření  s různými  druhy  výtvarných
materiálů.  Dotační  program  nám  umožňuje  také  zakoupit  pro  žáky  např.
mikroskopy, encyklopedie, lupy, mapy, atlasy, výtvarný materiál…

 V současné  době respektujeme  doporučení  MŠMT a  MZd a  neplánujeme žádné
kulturní akce

 Obdrželi  jste (prostřednictvím ŽK, webu školy)  všechny termíny plánovaných
schůzek,  konzultací,  zápis  do  1.  ročníku,  Dny  otevřených  dveří.  Jelikož  vše  víte
s předstihem, budeme rádi, když se zúčastníte.

 Prosíme pravidelně sledujte webové stránky školy (oficiální zdroj informací), své
informace, zajímavosti, ukázky aktivit, také najdete na facebooku školy

 Prosíme (zejména  u  mladších  žáků)  o  pravidelnou kontrolu  (dohled)  aktovek
žáků,  dohled  nad  přípravou  pomůcek,  doplnění  chybějících  pomůcek  (tužky,
gumy, pravítko, fixy na stírací tabulky, lepidla). U mladších dětí také kontrolujte
ořezání pastelek, tužek. Jen takto docílíme zautomatizování ve vyšších ročnícíh, kdy
už se předpokládá témeř úplná samostatnost. 

 U žáků 4. a 5. ročníku je již nutné chystání pomůcek, sešitů a učebnic podle rozvrhu.
Začínají předměty typu vlastivěda, přírodověda, které nejsou každý den, je potřeba,
aby si žáci doma připomenuli, shrnuli.

 Pokud žák onemocní,prosím, připomeňte mu, že se musí zeptat co dělali žáci ve škole,
co si má doplnit, dopsat, dokončit. Co je důležité, aby znal.  Musí to být zájem jeho,
ne paní učitelky.  Pokud je nemoc delší, je lépe učivo řešit průběžně. 

 Prosíme, buďte důslední např. v oblasti hygienických návyků Vašich dětí, správná
technika  mytí  rukou,  myslete  také,  aby  děti  již  dobře  zvládaly  sebeobsluhu.
Důsledností se tak naučí samostatnosti v mnoha oblastech. Být za něco odpovědný,
splnit úkol včas, odevzdat v termínu. Případně se omluvit. 

 Některým žákům je  docela  cizí  systém vhodné  komunikace  s dospělou  osobou-
tykání,  požádání,  poděkování,  nevhodné  poznámky,  nevhodné  vyjadřování  a
odmlouvání.  

 Oblečení  do  TV prosím,  mladším  dětem,  podepisujte.  V TV žáci  nesmí  nosit
šperky, hodinky, vlasy musí být sepnuté do gumičky.
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 Do  výtvarné  výchovy  velmi doporučujeme používání  pracovních trik,  košilí –
předejte se tak ušpinění od barev, lepidel.

 Téměř  všechny pracovní  sešity  žáci  dostávají  žáci  v naší  škole  zdarma.  Rodiče  se
podílí na úhradě školních poznámkových sešitů, domácích sešitů, obalů. Žáci prvního
ročníku nehradí  ani  školní  sešity.  A jsou jim poskytovány také  základní  výtvarné
potřeby.  V letošním školním roce Vás žádáme o úhradu za pracovní materiály
používané v AJ- pracovní sešit,  nálepky,  cvičebnice,  CD.  Všechny tyto materiály
budou žákům zůstávat a některé využijí také v příštím školním roce.  Cena sady pro
1., 2., a 3.ročník je 450,- Kč na žáka, sada pro 4.a 5.ročník je 510,- Kč na žáka.   

 Prosíme  o  platbu  (proti  dokladu  o  platbě),  nejpozději  do  konce  října  2020.
Děkujeme.

 O platbu za rozšiřující výuku plavání u žáků 4. a 5.ročníku Vás požádáme až po
obdržení faktury z plavecké školy. 

 Prosíme Vás, hlaste neprodleně změny kontaktů, telefonních čísel, bydliště…
 Hlaste také případnou změnu zdravotního stavu,  která má vliv  na vzdělávání

žáka (např. nová alergie, onemocnění vyžadující dlouhodobou léčbu…)
 Pokud žák onemocní infekční chorobou, hlaste toto neprodleně. 
 V případě nálezu výskytu vši dětské je také vhodné toto oznámit, abychom rodičům

předali informaci, o potřebě pravidelné kontroly vlasů. Není možné, abychom žákům
prohlédali vlasy.

 Informací je na začátku školního roku vždy hodně. Pokud jste dočetli až sem,
moc děkujeme. 

 Chceme, abyste o škole, kde tráví Vaše děti spoustu času, věděli co nejvíce. 
 Pokud si Vaše dítě na něco stěžuje, nelíbí se mu, má pochybnosti, vnímáte, že je

jiné,  necítí  se  příjemně,  oznamte  nám  to.  Pokud  máte  dotazy,  nápady,
připomínky, potřebujete osobní konzultaci, neváhejte se na nás obrátit. Nechtějte
však  projednávat  témata  vyžadující  čas,  ráno  před  vyučováním.  To  se  Vám
věnovat nemůžeme. Domluvíme si společně vyhovující termín a čas ke schůzce. 

 Budeme rádi,  když budete řešit  různá témata z oblasti  vzdělávání  Vašich  dětí
s námi  a  ne  na  veřejnosti.  Nemůžeme  řešit  problém,  pokud  nás  o  něm
neinformujete. 

 Vážíme si Vaší důvěry, víme, že jste těmi nejlepšími rodiči pro své děti, proto i
my Vás  budeme informovat  o  Vašich  dětech.  Vzájemná důvěra,  komunikace,
společná cesta nám pomůže odstranit překážky, nasměruje nás dále.

 Jelikož neproběhla naše schůzka formou tradičního osobního setkání,  zašleme
Vám návratku o seznámení se s     obsahem této schůzky.  Po jejím podpisu, ji zašlete
obratem zpět do školy. 

 Přejeme Vám všem pevné zdraví, pohodu a radost. Těšíme se na spolupráci.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 24. 09. 2020 

                                                                                          Pedagogové a vedení školy 


