Informace k provozu školy od 18. 11. 2020
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Obecné pokyny

Náš provoz

Pro žáky 1. a 2. ročníku se obnovuje povinná prezenční výuka.

Prosíme o maximální zodpovědnost v případě výskytu příznaků
respiračního onemocnění u dítěte a v případě kontaktu s nakaženou
osobou.
Pokud půjde třída do karantény a onemocní i pedagog, bude nutné
přejít na distanční výuku pouze formou zasílání úkolů přes e-mail
rodičů. Škola nemá možnost zástupu učitelů při online výuce.

Výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují,
ani jinak neprolínají.

Děti budou ve svých třídách, se svojí třídní paní učitelkou, na
minimální počet předmětů bude ve třídě jiná vyučující (např. anglický
jazyk; některé paní učitelky mají další hodiny na online výuce).

Příchod, odchod a pohyb žáků po škole je doporučeno organizovat
tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

třída
1. A
1. B
2.

Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Děti si budou nosit denně 2 ks roušek na výuku a 1 – 2 roušky na
družinu (podle délky pobytu ve ŠD).
Pokud budou roušky látkové, prosíme o jejich každodenní výměnu.
V případě, že dítě roušky zapomene, dáme mu jednorázové roušky a
vás poprosíme o příspěvek 10,- Kč/kus.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Podle počasí využijeme hřiště, zařadíme procházky.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat
vzdělávací činnost ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Hřiště, procházky.

začátek vyučování
7.45
8.00
8.00

konec vyučování
11.25
11.40
11.40

oběd
11.25 - 11.45
11.45 - 12.05
12.05 - 12.25

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Obecné pokyny

Náš provoz

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněn provoz školní družiny.

Ranní družina nebude z provozních důvodů otevřena.
(Ve výjimečných individuálních případech kontaktujte ředitelku školy
na tel. č. 739042943).
Provoz ŠD: 1. A
1. B, 2. třída
.

11.25 - 16.00
11.40 - 16.00

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Obecné pokyny

Náš provoz

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v
prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

třída
1. A
1. B
2.

oběd
11.25 - 11.45
11.45 - 12.05
12.05 - 12.25

Ostatní žáci a zaměstnanci a si mohou stravu odebrat výdejním
okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na
dotovaný oběd.

V případě přechodu na distanční formu vzdělávání bude celé třídě
oběd odhlášen. Přihlášení pak proveďte obvyklým způsobem (tel.
739042946, e-mailem: marcelabockova@seznam.cz

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny
nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

☺

