Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 – pro zákonné zástupce žáků 1. a 2. ročníků

Prezenční výuka pro žáky 1., a 2. ročníků začíná od 4. 1. 2021.
Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani
jinak neprolínají).
Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole se bude organizovat tak, aby nedocházelo
ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Příchod žáků do školy:

1. A

7.45 hod.

1. B

7.50 hod.

2. A

7.55 hod

2. B

8.00 hod.

Do školy budou žáky odvádět pedagogičtí pracovníci školy.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu pro prezenční vzdělávání.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor –
v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací
hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).
Při výskytu onemocnění Covid-19 u žáků jsou zákonní zástupci povinni sdělit tuto informaci
škole.

Provoz školní družiny
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní
družiny.
Rozdělení oddělení ŠD:
1. A

Iva Hanzlíčková

1. B

Veronika Výborná

2. A

Miroslava Richterová, Hana Pojezdná

2. B

Gabriela Šulcová

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní
družině.
Provoz školní družiny je určen pro žáky 1. a 2. ročníku, a to v době od 6.15 do 7.45 hod.
Odpolední družina začíná v 11.45 hod., končí v 17.00 hod.
Příchody žáků do školní družiny:
Ranní družina:

6. 15 hod. – 7. 15 hod.

Odpolední družina:

11.45 hod. – 17.00 hod.

Žák odchází sám nebo s uvedeným doprovodem dle zápisového lístku v tyto časy:
do 13.00 hod., v 14.30 hod., v 15.00 hod., 15. 30 hod., 16.00 hod., 16.30 hod., 17.00
hod.
Doprovod čeká na žáka před hlavním vchodem budovy školy, kam ho přivede paní
vychovatelka nebo asistentka pedagoga.

Provoz školní jídelny
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
Žákům 1. a 2. ročníků, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.
Výdej obědů pro žáky 1., 2. tříd bude probíhat po skončení vyučování.
Dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.
Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka školy

