Šternberk 1. 11. 2020
Vážení rodiče,
již v září jsme Vás upozornili, že žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem, pokud
bude osobní přítomnost žáků ve škole omezena rozhodnutím KHS, nebo mimořádným
opatřením. Tuto povinnost jim nově ukládá § 184a odst. 3 zákona 564/ 2005 Sb., v platném
znění, a zákonný zástupce odpovídá za její plnění.
Vzhledem k současné epidemiologické se mění zajištění výuky na naší škole od 2. 11. 2020 takto:
● Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1112 ze dne 30. října 2020 pokračuje prezenční výuka
součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk.
● Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1112 ze dne 30. října 2020 dochází od 2. 11. 2020 k přerušení
prezenční výuky ve škole na součásti Olomoucká 76, uzavření školní družiny i výdejny stravy.
Poskytování ošetřovného rodičům, kteří nemají jinou možnost zajištění péče o žáky, bylo zákonem
upraveno. Podrobnosti najdete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Potvrzení vydá ředitelství školy po předchozí telefonické domluvě.
a) Jakou formou nyní probíhá výuka a zkoušení?
◦ Výuka v ZŠ při PL je vedena učitelkami školy s podporou školní asistentky v rozsahu 4
vyučovacích hodin denně. Podmínky výuky jsou vždy konzultovány s primářkou dětského oddělení,
odborné lékařské stanovisko je rozhodující. Výukové skupiny jsou stabilní, vyučující se nemění. Jsou
dodrženy počty žáků i odstupy žáků min. 1,5 m. Žáci využívají jednomístné lavice. Třídy jsou
vybaveny tekutým mýdlem, desinfekčními gely a papírovými ručníky. Třídy, společné prostory a
sociální zařízení jsou denně desinfikovány, zaměstnanci jsou vybaveni respirátory FFP2. Učitelky i
žáci důsledně dodržují stanovené zásady hygienické ochrany.
◦ Učitelky průběžně probírají učivo podle požadavků kmenových škol, koordinují případné doplnění
znalostí i procvičení učiva každého žáka. V případě potřeby, mohou poskytovat konzultace po skypu.
S rodiči žáků a učiteli kmenových škol komunikují naši pedagogové nejčastěji mailem či telefonicky.
Učitelky se kromě vysvětlení učiva zaměřují na maximální psychickou podporu žáků a citlivou
zpětnou vazbu.
◦ Výuka v ZŠ praktické a speciální probíhá doma pod dohledem rodičů, u žáků v PPS Vincentinum
pod dohledem zaměstnanců s konzultační podporou učitelů. Písemné úkoly jsou předávány ve
stanovených termínech žákům či zákonným zástupcům. Informace o termínech jsou vyvěšovány na
stránky školy. V případě potřeby roznáší materiály asistenti. Na stránkách školy jsou informace pro
rodiče, které obsahují odkazy na výukové weby a televizní pořady, jsou zde i kontakty, kam se mohou
rodiče obracet se žádostí o konzultaci a také kontaktní telefon školního psychologa s nabídkou krizové
podpory.
◦ 2. 11. 2020 budou předány úkoly na 45. a 46. kalendářní týden a také úkoly k doplnění učiva těm
žákům, kteří byli nemocní v průběhu října.
◦ 16. 11. 2020 budou tyto úkoly vybrány a současně budou žákům předány úkoly na 47. týden,
Při vypracovávání úkolů budou mít žáci, případně zákonní zástupci možnost, konzultovat pracovní
postupy telefonicky, mailem, případně prostřednictvím skypu.
b) Jaké technologie / programy / aplikace využíváme?
Telefony, SMS zprávy, mailovou komunikaci, skype, televizní vysílání ČT 2 UčíTelka, Odpoledka,
weby: www.pravopisne.cz, www.naturfoto.cz, https://skolakov.eu, https://www.onlinecviceni.cz,
https://www.umimecesky.cz, /https://www.jazyky-online.info/deti a další.

c) Co nyní řešíme nejčastěji?
Asistenti i školní psycholožka jsou zapojení do předávání materiálů žákům bez internetu. Vedení školy
namátkově telefonicky ověřuje doručení úkolů i úroveň poskytované zpětné vazby a podpory žákům i
rodičům. Ověřujeme potřebu a možnosti podpory žáků, jejichž rodina je v obtížné ekonomické situaci.
Prosíme o co nejrychlejší vyplnění a odevzdání dotazníků týkajících se potřeby poskytování
„Obědů pro děti“ zdarma (od 1. 1. 2021) a také potřeby podpory přístupu k internetu
poskytnutím bezplatné SIM karty od T – mobile na 3 měsíce.
Poskytnutí funkčního čísla telefonu zákonných zástupců je pro zajištění administrativy obou
dotací nezbytné.
d) Jak podporujeme žáky s výukovými obtížemi a dalšími překážkami?
Učitelé a školní psycholožka poskytují pravidelně telefonickou podporu rodičům, motivují žáky k
procvičování učiva, co je potřeba, vysvětlují, do vysvětlení učiva zapojují i starší sourozence. Obtížné
učivo bude znovu probíráno po obnovení školní docházky, každému žákovi bude umožněno jeho
doplnění také individuálním doučováním.
e) Potřebujete další informace?
Dotazy zasílejte na mail: zvs-sternberk@seznam.cz, nebo nás kontaktujte na tel.: 721230580.
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