Organizace provozu školy od 30. 11. 2020
(nástup žáků 3. - 5. ročníku 1. stupně a žáků 2. stupně ZŠ)
Č. j.: 245/2020/ZŠ
Rozvrh vyučování bude upraven pro jednotlivé ročníky takto:



Třídy 1. stupně ZŠ - prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 - 6. hodiny a odpolední výuka je
zrušena
6. - 8. ročníky ZŠ - rotační prezenční výuka (střídání prezenční a distanční
výuky po týdnech, 6. hodiny a odpolední výuka je zrušena
30. 11 - 4. 12. - 6. a 7. ročníky - prezenční výuka dle rozvrhu platného od 1.
9. 2020 - 6. hodiny a odpolední výuka je zrušena
8. ročníky - distanční výuka dle rozvrhu pro online výuku
7. 12. - 11. 12 - 6. a 7. ročníky - distanční výuka dle rozvrhu pro online výuku
8. ročníky - prezenční výuka dle rozvrhu platného od 1. 9.
2020 - 6. hodiny a odpolední výuka je zrušena



9. ročník - pouze prezenční výuka - výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020
- 6. hodiny a odpolední výuka je zrušena



Speciální třídy - prezenční výuka do 10:55 dle rozvrhu platného od 1. 9.
2020

Pokud dojde k úpravě rozvrhu v rámci dopolední výuky, budou zákonní zástupci
a žáci informováni na web. stránkách tříd i prostřednictvím třídních učitelů.
Příchod do školy:


žáci budou plynule přicházet do školy od 7 hodin do 7:30 hodin, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi žáky různých tříd - po přezutí půjdou do kmenové třídy, kde je bude čekat
třídní učitel/ka a následně bude probíhat výuka
při příchodu do areálu školy je nutné udržovat rozestupy a mít nasazenou roušku
roušku je nutné mít nasazenou po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině a
školní jídelně; vhodné mít náhradní
žáci speciálních tříd nemají povinnost nosit roušku
hygienická pravidla budou připomenuta ihned po nástupu do školy a je třeba je
respektovat po celou dobu pobytu ve škole; desinfekční prostředky i papírové ručníky
jsou zajištěny






Školní družina
- organizace provozu ŠD z důvodu dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy:
- provoz ranní družiny je zajištěn pro žáky 1. a 2. ročníků a speciální třídy od 6:45 hodin
v kmenových třídách:



1. třída - J. Pelcová
2. A - V. Juhaňáková




2. B - D. Houdková
Speciální třída - M. Slivková

Odpolední družina je organizována pro všechny žáky zapsané do ŠD k 1. 9. 2020 a bude
organizována ve stejných kolektivech v době od ukončení dopoledního vyučování do 15:00
hodin.





1. třída - A. Kuncová (zvonek ŠD)
2. A, 2.B - J. Cepková (zvonek Spec. třída)
3. třída - M. Blažková (zvonek ŠD P4)
4. A, 4. B - učitelé 1. a 2. stupně -(zvonek ŠD P4)

Školní jídelna
Z důvodu dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy se budou moci stravovat ve
školní jídelně pouze žáci 1. stupně a speciálních tříd. Žáci 1. stupně a speciálních tříd
jsou k odběru obědů automaticky přihlášeni, pokud nebudou mít zájem o oběd, musí si
ho odhlásit.
Žáci 2. stupně mají možnost odebrat si oběd (u vchodu do školní kuchyně) do menu
boxu při odchodu ze školy. Cena jednorázového menu boxu - 6 Kč - nutné uhradit
vedoucí kuchařce. Pokud mají žáci 2. stupně zájem o oběd, musí si ho přihlásit.
Oběd:
1. třída - 10:55 (žáci, kteří nechodí do ŠD)
Speciální třída - 11:10
1. třída ŠD - 11:25
2. A, 2. B - 11:45 (žáci, kteří nechodí do ŠD)
3. třída - 12:00 (žáci, kteří nechodí do ŠD)
4. A, B - 12:10 (žáci, kteří nechodí do ŠD)
5. třída - 12: 25 (v pátek v 10:55)
2. A, 2. B ŠD - 12:35
3. třída ŠD - 12:50
4. A, 4. B ŠD - 13:10
Zájmové kroužky i nadále v provozu nebudou, nesplněné lekce (hodiny) v prvním pololetí
budou realizovány ve druhém pololetí školního roku.
Všechna opatření vyplývají z pokynů MŠMT vydaných s platností k 30. 11. 2020. Pokud
dojde k jejich úpravě, budeme informovat touto cestou.
Mgr. Eva Kapounová
25. 11. 2020

ředitelka školy

