Co nás čeká v září?
Vážení rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Dubé, milí žáci a další účastníci dění ve škole. Z mediálních zpráv je zřejmé, že nový
školní rok bude i nadále částečně poznamenán jarními událostmi. Rád bych Vás touto cestou informoval, co od září
můžeme očekávat, a snad Vás i uklidnil.
Nařízení a doporučení, která nám byla doručena z Ministerstva školství reflektují barevné schéma epidemiologické
situace, tzv. semafor. Stejně tak i opatření přijímaná v naší škole budou reagovat na konkrétní situaci a její odraz
na semaforu. Protože se v současné situaci stále nacházíme v „bílé oblasti“, zahájíme školní rok ve standardním režimu
bez zvláštních opatření (kromě zvýšené hygieny). Po dobu platnosti bílé barvy na semaforu je umožněn vstup rodičů
a dalších osob do školy a pokud se nezmění nařízení, nejsou ve škole povinné roušky. Žáci budou vyučováni
v předmětech a učebnách dle rozvrhu a budou se stravovat v běžném režimu ve školní jídelně. V případě, že by se
epidemiologická situace v kraji změnila, budeme Vás opět informovat prostřednictvím našich zažitých prostředků,
proto prosím sledujte web školy a emailovou schránku.

Dění v prvních měsících nového školního roku v základní škole
Závěr loňského školního roku probíhal převážně online formou z domova. Protože podmínky v jednotlivých rodinách
se lišily, tak i úroveň, jaké žáci dosáhli, je přirozeně různá. První měsíce nového školního roku proto budou věnovány
nenásilné, individuální adaptaci žáků, sjednocení úrovně dosažených znalostí a stanovení plánu na zbytek školního
roku. Z profilových předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika budou vybrány jen ty nejdůležitější oblasti, kterým
bude věnována pozornost. Ostatní předměty budou probíhat volnější, motivační formou, skupinovou, badatelskou
a projektovou výukou aj. V tomto období nebudou žáci v žádném z předmětů klasifikováni běžným způsobem. První
souhrnné hodnocení dostanou žáci a jejich rodiče ve čtvrtletí formou hodnotící zprávy, která bude kombinací
klasifikace a slovního hodnocení.
Na začátku pololetí rovněž proběhne průzkum podmínek a možností jednotlivých žáků pro případ, že by opět došlo na
povinnou domácí výuku.
Protože koronavirová krize ukázala mnohé nedostatky klasického vzdělávání, dozná zásadních změn výuka
a hodnocení žáků v naší škole i pro nadcházející období a další roky. O těchto změnách budou rodiče žáků ZŠ
v nadcházejících dnech podrobně informováni.
Školní družina bude probíhat ve standardním režimu bez úprav, nedojde-li z důvodu zhoršení nákazové situace
k nějakému omezení shora.

Provoz mateřské školy
Stejně jako základní škola i školka bude probíhat beze změn do doby, než dojde ke změně situace a barvy na semaforu.
V září proto počítáme s běžným provozem. Vzhledem k riziku zkomplikování situace ovšem upouštíme od organizace
některých skupinových akcí pro veřejnost a přesouváme je na jarní měsíce s nadějí, že jaro již bude probíhat bez
strachu z návratu mimořádných opatření. Jde o besídky, tvoření s rodiči a jarmark a další plánované akce.
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