Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
(platnost po dobu opatření PES ve stupni 4 a 3)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Obecné pokyny

Náš provoz

Pro žáky 1. až 5. 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.

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

Děti budou ve svých třídách, vyučování probíhá podle rozvrhu
platného od 1. 9. 2020.

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

Máme zkušenost, že ranní průběžný příchod do školy je míň kontaktní
než shlukování před školou. Navíc doba, po kterou se děti v zdrží
v šatně, je velmi krátká. V šatně se bude dostatečně větrat.

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.

Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy
– pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření
minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Prosíme o dodržování, zejména platí pro pohyb rodičů v šatně ráno
před vyučováním nebo při vyzvedávání z družiny odpoledne.
Vstupujte, prosím, do budovy jen v odůvodněných případech, které
nesnesou odkladu.

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.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Obecné pokyny
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněn provoz školní družiny. Pokud to není z personálních důvodů
možné – lze do jedné skupiny (oddělení) zařadit žáky jednoho
ročníku.

Náš provoz
Ranní družina nebude z provozních důvodů otevřena. Ve výjimečných
individuálních případech mohou být děti před vyučováním ve svých
třídách, pak bude zajištěn pedagogický dohled.
V tomto případě bude vhodné, když si dítě přinese svoji oblíbenou
knížku, časopis, omalovánky nebo hračku.
Provoz ŠD: 1. – 3. ročník 11.40 - 16.00
4. ročník
12.35 - 15.00
Pro vyzvedávání ze ŠD bude na vstupních dveřích u zvonků umístěn
přehled tříd a učeben.
Propočet úplaty za školní družinu a vratky provedeme na konci
kalendářního roku.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Obecné pokyny

Náš provoz

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

oběd
11.15 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30
12.35 – 12.50
12.50 – 13.05

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



třída
3.
1. A
1. B
2.
5.
4.

Náboženství
Obecné pokyny

Náš provoz
třída

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněno.

1. A
1. B
2.
4.
5.

4. 12.
11.45 - 12.15
(oběd po náb.)
12.20 - 12.50
X
12.55 – 13.40
X

11. 12.
X
X
12.00 – 12.45
X
12.55 – 13.40

18. 12.
11.45 - 12.15
(oběd po náb.)
12.20 - 12.50
X
12.55 – 13.40
X

Kroužky
Obecné pokyny
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněn provoz kroužků.

Náš provoz
Lze dodržet pouze u kroužků anglického jazyka, budou probíhat
v následujících časech:
Třída den
čas
1. A pondělí 11.50 – 12.30 (v obecní knihovně)
1. B úterý 12.15 – 12.55 (v obecní knihovně)
2.
pondělí 12.35 – 13.05
3.
úterý
12.55 – 13.45 (v obecní knihovně)
4.
pondělí 13.10 – 13.55
5.
úterý
13.45 – 14.30
Propočet plateb za kroužky a vratky za neuskutečněné lekce
provedeme na konci kalendářního roku.
Po kontrole došlých úhrad jsme zjistili, že některé děti nemají
uhrazené kroužky. Nyní už neplaťte, navrhujeme možnost
provést převod úhrady z vratek za stravné.
Kontaktujeme vás e-mailem s přesným vyúčtováním.

