
Zápis ze třídní schůzky 4.A - dne 13.4.2021   přes MS Teams  /Lubomír Perka/ 

 

1. Zahájení tř. schůzky on-line na MS Teams 

Poděkování rodičům za pomoc a podporu dětí v době distanční výuky 

2. Výuka zatím formou rotace tříd vždy po týdnu (my od 19.2. ve škole, potom zase doma 

výuka distančně – stejná a osvědčená forma) 

3. Informace o zahájení prezenční výuky od 19.4.2021 

- pokud se odmítne test = žák je doma, dostane zadané učivo jako by byl nemocný, ale není  

pro něj zajišťována ONLINE výuka !) 

- podmínky testování ve škole (schválené dodané testy =  stěr z nosní sliznice) 

- kdo měl Covid-19 do 90 dnů bez testu (získaná imunita - potvrzení od doktora, nebo 

potvrzení o testu staré max. do 48 hodin)  

- testování jen 2x týdně = pondělí + čtvrtek 

- vstup do školy hlavním vchodem do třídy v 7.30 (nejdou do šatny) 

- žáci si stěr provádějí sami pod dohledem a za pomoci učitelů 

- po negativním testu se jdou do šatny převléct a přezout (přinést si přezůvky) 

- rodiče = je potřeba mít ráno telefon u sebe, pokud škola zavolá ohledně žáků 

- pozitivní nález (karanténa v ŠD a telefon rodičům, jdou s rodiči na PCR test ) 

- možnost asistence  rodiče (v jídelně bočním vchodem vstup brankou), nutné nahlásit do 

pátku 9.00 hod. na mail zastupce@zsmirubrno.cz 

3. Výuka PO-PÁ dle rozvrhu v netestovací dny normálně od 8.00 hodin (1. - 4.hodina, potom  

bude 5. hodina = oběd /2 žáci u stolu/, 6. hodina – konec v 13.30) 

4. Pohyb ve škole celý den v chirurgické roušce (nebo respirátor) /dobré je mít i náhradní/ 

5. Doučování některých žáků probíhá v týdnu stejně - během výuky 

5. TV formou procházek venku, HV – bez zpěvu, hodiny si budu upravovat podle důležitosti 

6. Nutnost sledovat informace na EDOOKIT a na www stránkách školy 

7. Informace a zhodnocení dosavadního průběhu distanční výuky. Prospěch  byl učiteli 

zapsán za 3. čtvrtletí po předmětech v Edookit (zaměřili jsme se na aktivitu při distanční 

výuce, plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita), jak si žáci plnili další doplňkové úkoly PL 

(=pracovní listy) 

8. V pondělí  odevzdat PL14 a červený sešit ČJ+MA, vybírám i sešit ČJS s nalepenými listy PL 

9. Přinést si sešit M-Geometrie (nosit si pravítka a kružítko) 

10. Dostanou výpis z Vysvědčení za 1.pololetí + osvědčení za účast v MA olympiádě – 

Klokánek. Známkování bude postupně nabíhat, je potřeba získat podklady pro uzavření 

klasifikace na konci 4. třídy  

11. Ukončení online schůzky v 18.00     

 

   Lubomír Perka 
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