Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice

V Ivančicích dne 25.8. 2020

Vážení zákonní zástupci,
zveme Vás do školy na zahájení školního roku 2020/2021.
Při vstupu do budovy školy, prosíme, použijte desinfekci na ruce – Vy i Vaše dítě. Dále prosíme
dodržujte přiměřené odstupy mezi sebou.
Školní družina 1. září mimo provoz, zahajuje až 2. září (ranní od 7.00, odpolední do 15.30).
Mateřská škola otevřena 1. září od 7.00, bez společného zahájení, informace předávány rodičům
průběžně – v šatně MŠ – zajišťuje vedoucí učitelka MŠ. 1. září bude už v běžném provozu od 7.00 do
16.00
Základní škola i základní škola speciální bude otevřena 1. září od 7.30. Zahájení školního roku bude
probíhat s třídními učitelkami v jednotlivých třídách (nebude společné setkání ve Dvoraně).
Program zahájení v ZŠ a ZŠS 1. 9. 2020 od 8.00 do 9.30. Potom odchod domů.
Ve škole (MŠ, ZŠ a ZŠS) jsou pro Vás připraveny dokumenty k odsouhlasení a podpisu včetně žádostí
(např. souhlas s podpůrnými opatřeními, žádost o individuální vzdělávací plán, žádost o pozdější
příchod, o uvolnění z tělocviku apod.) a třídní paní učitelky Vás seznámí s novinkami školního roku.
Některé dokumenty si sami můžete stáhnout z www stránek školy a připravit již doma.

PŘEHLED – CO JE NOVÉHO - proč byste měli přijít, abyste se doptali:

1. OMEZENÍ VSTUPU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO BUDOVY
ZŠ, ZŠS, ŠKOLNÍ DRUŽINA, INTERNÁT
Zákonní zástupci ZŠ a ZŠS kromě 1. září a předem sjednaných osobních schůzek nevstupují do
budovy školy. Jejich děti (pokud to potřebují) přebírají (hned za hlavními dveřmi) asistentky pedagoga
a absolvují s nimi šatnu, přesun do třídy včetně např. odnosu jídlonosiče. Stejný princip předávání
dětí bude i po ukončení pobytu ve škole –zákonný zástupce čeká v předem dohodnutý čas před
budovou a asistent pedagoga mu dítě přivede oblečené, s aktovkou, popřípadě s jídlonosičem –
důvod minimalizace rizika šíření infekčních chorob – viz doporučení MŠMT a bezpečnostní důvody.
Zákonní zástupci budovu školy navštěvují, pouze když mají dopředu dohodnutou schůzku např.
s třídním učitelem, ředitelkou školy nebo jsou vyhlášené třídní schůzky.
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MŠ
Zákonní zástupci MŠ kromě 1. září vstupují se svým dítětem do budovy MŠ ve vymezených časech
(časy vyvěšeny na vstupu do budovy), jinak čekají před budovou. Podobně při odchodu. Dítě do MŠ
doprovází 1 zákonný zástupce, který s sebou může mít další dítě mladší 6 let.

2. ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA ZŠ a ZŠS
Otevíráme rodičům ZŠ a ZŠS webovou aplikaci Bakaláři, 1. září obdržíte od třídní učitelky své heslo a
stručný návod. V Bakalářích naleznete rozvrh svého dítěte, známky, domácí úkoly, odkazy na
materiály do výuky, akce a můžete přes ně komunikovat přímo s třídním, jinými vyučujícími Vašeho
dítěte, vedením školy. Aplikaci můžete mít v počítači i telefonu.
3. DÁLKOVÁ VÝUKA ZŠ, ZŠS a poslední povinný ročník MŠ
Připravujeme žáky ZŠ, ZŠS a děti v posledním povinném roce předškolní docházky v MŠ na možnou
opětovnou výuku na dálku, která již bude povinná (došlo k legislativní změně). Všichni učitelé naší
školy budou pracovat s žáky v prostředí Google Classroom, a to běžně po celý školní rok – naváží na
dobré zkušenosti z jarní dálkové výuky. Vy i Vaše děti budete mít dokonalý přehled o tom, co se ve
škole učí. Potřebujeme, aby žáci (potažmo Vy) měli účty v Gmailu. Toto Vám potřebujeme vysvětlit,
dát návod a jsme připraveni Vám osobně pomoci se zřízením formou „školení“ pro rodiče v jednom
termínu pozdně odpoledním a druhém brzy ranním. Google Classroom chceme mít v plném provozu
nejpozději do konce září.
Pokračujeme v aplikacích ALFbook a Včelka a máme pro Vás i další nabídky. Nemusíme čekat na
dálkové vzdělávání, můžeme žákům i přípravu na vyučování učinit zajímavější a intenzivnější.
Víme, že někteří z Vás nemají „chytré“ telefony, počítače, internet – pro Vás bude vše pokračovat, jak
jste zvyklí. Ale měli byste zvážit, zda situaci nezměníte.
V případě nařízeného dálkového vyučování budeme schopni žákům, kteří nemají vlastní, zapůjčít
notebook. Ale to má smysl pouze v případě, že mají připojení k internetu.

4. ZDRAVÍ DĚTÍ - VŠICHNI:
Platný pokyn MŠMT nastavuje základní podmínku docházky dětí a žáků do školky/do školy. Dítě musí
být zdravé, nesmí vykazovat známky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu ) – dítě
s těmito příznaky NESMÍ BÝT VE ŠKOLE – je nemocné, musí se vyléčit.
Pokud se u dítěte tyto příznaky vyskytnou během pobytu ve škole, bude umístěno na izolaci
(speciální místnost) a bude kontaktován zákonný zástupce, ať si neprodleně dítě převezme.
Je povinnost zákonného zástupce být dostupný – kontakt provádíme voláním, následně SMS,
voláme další známá čísla. V případě nemožnosti se spojit kontaktujeme Vám místně příslušný obecní
úřad s žádostí o pomoc.
Nemusí se jednat o COVID – i doposud pro Vás běžné infekční onemocnění musí být léčeno a doléčeno
doma – tzn. je třeba dbát na prevenci onemocnění, a když dítě onemocní, řádně ho léčit a vyléčit.
U chronicky nemocných dětí/žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání
lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou
– třídní učitelce.
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5. PLATBY A DLUHY
Nově nastavena splatnost do 20. v měsíci, do 20.září splatnost za září a říjen, období od 21. do
posledního v měsíci intenzivní vymáhání dlužné částky. Od 1. nového měsíce - nastoleno protidlužní
individuální opatření. Platby převodem z účtu – prosíme. Upozorňujeme, že dlužné částky vyšší než
5 000,- Kč řešíme trestním oznámením. Dlužníci z roku 2019/2020 budou řešeni hned 1. září 2020.
6. KOMUNIKACE
Prosíme o vyřizování běžných záležitostí dálkovým přístupem – využití e-mailu, SMS, volání na
služební mobily nebo na pevnou linku do školy.
7. JÍDELNÍ LÍSTEK
Bude vyvěšený nově ve vývěsce před budovou školy a bude na školních www. Výběrová jídla pro děti,
které mají problém se stravováním, budou řešena e-mailem s vedoucí školní jídelny.
8. JÍDELNA
Odhlašování obědů – pouze dálkově – telefonem, e-mailem.
Připomínáme, že pokud žák ZŠ, ZŠS není schopen sám společensky přijatelným způsobem (za použití
příboru) sníst oběd, má nárok na oběd v jídlonosiči.
V jídelně budou dodržována další hygienická proti epidemiologická opatření – dětem/ žákům budou
vydávány zabalené příbory, budou jim rozdávány talíře, nalévána polévka, čaj – vždy jedním
pracovníkem v rukavicích, strávníkům nebude umožněn samoobslužný výběr jídla - vše dostanou na
talíři, misce, popřípadě individuálně zabalené.
9. PLAVÁNÍ ZŠ
ZŠ - výuka plavání bude, jezdí 3., 4., 5. ročník ZŠ na 1 hodinu týdně do Brna Kohoutovic ( v úterý).
10. AKCE, VÝLETY, DIVADLA, EXKURZE - VŠICHNI
Zatím budou, připravujeme především akce venku, ale je už v plánu i 1 divadelní představení pro
starší žáky.
Nebudou se konat především sportovní akce, soutěže, na kterých dochází k míchání z různých škol a
regionů.
Před každou akcí budete informováni a můžete vyjádřit nesouhlas s účastí Vašeho dítěte bez udání
důvodu.
11. NÁKUP POMŮCEK DO ŠKOLY
Rada zní – neukvapujte se, počkejte na pokyny jednotlivých vyučujících. Určitě jsou potřeba dobré
přezůvky, boty do tělocviku – dvoje (ven a do tělocvičny s bílou podrážkou, oblečení na tělocvik,
vybavené pouzdro, desky, aktovka, box na svačinu (a každý den dobrou pestrou svačinu), láhev na
pití. Se sešity a obaly počkejte.
Zvažte – žáci ZŠ od 1. ročníku notebook na domácí přípravu a internet. Doba covidová ukázala, že
žáci, kteří nebyli on line, pracovali méně než žáci připojení. Učitelé nemohli žákům bez připojení na
internet poskytnout takovou podporu jako ostatním. Další možností je chytrý telefon s dostatečným
množstvím dat.
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Vážení zákonní zástupci,
všechny výše uvedené informace jsou součástí nových vnitřních řádů a směrnic a vyplývají
z doporučení MŠMT. Více a podrobněji Vám rádi sdělí pedagogičtí pracovníci školy 1. září ve třídě
Vašeho dítěte – v MŠ, ZŠ i ZŠS.

S pozdravem
PaedDr. Miroslava Křupalová, zástupkyně ředitelky
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