ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
PSČ 628 00, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, www.zshornikova.cz

Aktuální informace k nástupu do školy po vánočních prázdninách.
Od 4. 1. 2021 nastupuje pouze první a druhý ročník!
Vážení rodiče, milí žáci během vánočních prázdnin došlo ke zpřísnění opatření. Z tohoto důvodu
neplatí původní plány. Věnujte prosím pozornost novému nastavení provozu školy.
•

Začátek školy je v pondělí 4. ledna 2021. Omezuje se pohyb třetích osob po budově školy.
MŠ fungují bez omezení.

•

Na prezenční výuku nastoupí povinně pouze 1. a 2. ročník.

•

•

Výuka bude dle platného rozvrhu na tento školní rok (s omezením v TV a HV). Tyto hodiny
neodpadají, jen se upraví jejich náplň. Například vycházkou do přírody. Není výuka
náboženství. Nelze slučovat ročníky.
Školní družina je v provozu – s podmínkou dodržení homogenity
skupin
Vstup do školy od 7.40 – každý ročník svým vchodem – viz obrázek.

•

Dodržujte před školou bezpečné rozestupy.

•

Přineste si 3 roušky a sáček nebo jinou ochranu nosu a úst.

•

2.
Všechny ostatní třídy budou na distanční výuce. Ta bude probíhat stejně, jak jste zvyklí. TU
zašlou rozvrh online hodin a zadání úkolů v po 4. 1. 2021 do 10.00.

•

•

On-line výuka (videokonference) začínají v úterý 5. 1. (Pro přístup žáků do online konferencí
je nutné využívat účet zřízený pod doménou školy, tj. např. pnovak@zak.zshornikova.cz)

•

Třídní schůzky proběhnou 12. ledna formou videokonferencí. Odkaz Vám zašle TU.

•

Průběžné známky vám budou zpřístupněny v pátek 8. 1.

•

Od 1. 4. 2021 jsou žáci prvního a druhého ročníku automaticky přihlášeni na oběd, pokud je
strava uhrazena. Případné odhlášení stravy je povinností rodičů (na www.jidelna.cz).

•

Žáci na distanční výuce si mohou přihlásit a vyzvednout oběd v menuboxech za příplatek
11 Kč. Pouze v době: od 11.00 - 11. 15 a 14.00 – 14.15.

•

Škola nabízí žákům pro distanční výuku tablet k zapůjčení. V případě zájmu kontaktujte
sekretariát školy.

•

Kontakt na školu: e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, telefon: 725 984 708. Pro osobní
kontakt úřední hodiny v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00.
Mgr. Roman Burda, ředitel školy
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