Provoz základní školy od 4. 1. 2021
1 Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a žáků
třídy zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona (9. C).
2 Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, nebude
docházet ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Třídní učitelé si vyzvednou žáky před školou takto:
1. A 7: 45
1. B 7: 50
2. A 7: 55
2. B 8: 00
3 Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve škole (netýká se třídy zřízené dle § 16, odst. 9 školského
zákona). Každý žák musí mít s sebou v igelitovém sáčku minimálně 3 ks
roušek (ochrany úst a nosu) na den + igelitový sáček na použité roušky.
Povolen je i ochranný štít.
4 Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
5

Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) pokračuje povinné vzdělávání distančním
způsobem. Organizaci 3. – 5. ročníků zajišťují třídní učitelé (po dohodě
s ostatními vyučujícími). Pravidla distanční výuky 6. – 9. ročníků bude
probíhat na základě pravidel zde.
Aktualizovaný rozvrh distanční výuky zde .

6 Po předchozí dohodě jsou umožněny prezenční individuální konzultace
ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník + možnost
přítomnosti zákonného zástupce žáka).
7

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude
umožněn provoz školní družiny. ŠD bude v provozu pouze pro žáky 1. a 2.
ročníku v době od 6, 00 do 7, 45 a od 11, 40 do 16, 00. Ranní družina

bude umístěna v budově I. stupně, odpolední družina: 1. A, B – v budově
ŠD, 2. A – budova ZŠ II. stupeň (oddělení p. Valachové), 2. B – budova ZŠ
I. stupeň ( oddělení p. Kloučkové).
8 Stravování ve školní jídelně:
11, 00 – 11, 35

cizí strávníci (pouze odběr)

11, 40 – 13, 00

žáci 1. a 2. ročníků

13, 00 – 14, 00

žáci 3. – 9. ročníků (pouze odběr)

