Vážení rodiče,
od pondělí 30. 11. 2020 je umožněna prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. ročníku.
Ostatní žáci druhého stupně budou rotovat (střídání celých tříd po týdnech).

V týdnu od pondělí 30. 11. 2020 budou chodit prezenčně žáci 8. ročníku, v týdnu od 7. 12.
zůstanou tito žáci na distanční výuce doma a do školy přijdou žáci 6. a 7. ročníku. Takto se
žáci budou střídat do dalšího uvolnění protiepidemických opatření.
Hygienická opatření:
1) ve všech prostorách školy je nařízena rouška po celou dobu pobytu ve škole
s výjimkou konzumace jídla a pití (štít nenahrazuje roušku) Je-li nezbytné, aby žáci při
výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je
dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

2) rozestupy 2 metry
3) mytí a dezinfekce rukou
4) žáci se zdržují ve třídách, na chodbu pouze na WC
5) vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v důvodných
případech předem nahlášených

Budova školy se otevírá v 7:00 hod. Vstup do vestibulu školy před 7. hodinou mají pouze
dojíždějící žáci. Ostatní žáci do školy chodí průběžně, netvoří skupinky, nemíchají se
s jinými ročníky a mají nasazené roušky.
V hudební výchově je zákaz zpěvu a v tělocviku se nesmí cvičit (tělocvik na 1. stupni bude
nahrazen hlavními předměty dle uvážení učitele, tělocvik na 2. stupni bude zrušen,
protože nedokážeme zachovat homogenitu skupiny.)

Předmět Tvořivé dílny lze rozdělit (žáci se budou střídat po týdnu - v úterý 1. 12. 2020
začíná 8. ročník).

Školní družina:

1. roč. dle provozu (v učebně 1. třídy)
2. roč. dle provozu (ve školní družině I)
3. roč. dle provozu (ve školní družině II)
4. roč. do 14,00 hod (v učebně 4. ročníku)
5. roč. do 14,00 hod (v učebně 5. ročníku)

Při vyzvedávání dětí:
 1. – 3. ročník zvoňte na družinu
 4. – 5. ročník zvoňte na sekretariát

Úplata za ŠD:
V měsíci prosinci se dětem vrátí poměrná část vybraných peněz za 1. pololetí z důvodu
přerušení provozu školní družiny.

Školní jídelna:
Všichni žáci na prezenční výuce, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy automaticky
přihlášeny.

Kroužky:
Provoz zájmových kroužků je přerušen do odvolání, minimálně do konce 1. pololetí.
Příprava na přijímací zkoušky z M a Čj pro žáky 9. ročníku bude probíhat. (lichý týden ve
čtvrtek 13,25 ČJ, sudý týden ve čtvrtek 13,25 M)

