PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020
1. Organizace vyučování
1. stupeň – prezenční výuka podle rozvrhu
9. ročník – prezenční výuka
6. – 8. ročník – prezenční a distanční výuka s následující rotací (střídání) po týdnu
30. 11.- 4. 12. 2020 – VI.C, VIII.A, B, C – prezenční výuka (ve škole)
VI.A, B, VII. A, B, C – distanční výuka (doma)
7. 12. – 11. 12. 2020 – opačně
Pozn.: Na 2. stupni z důvodu zachování homogenity třídy budou v rozvrhu upraveny některé
volitelné předměty a skupiny cizích jazyků.
Ve všech ročnících budou hodiny TV směřovány pouze na pobyt venku a hodiny
hudební výchovy budou probíhat bez zpěvu.
2. Příchod do školy
Vstup do školy bude žákům umožněn od 7,10 hodin. V šatnách se žáci nezdržují a
jednotlivě odcházejí do svých kmenových tříd. Vyučování začíná v 7,50 hodin.
3. Školní družina
Ranní provoz: od 6,00 hodin do 7,45 hodin
Odpolední provoz: po vyučování do 16,30 hodin
4. Školní jídelna
Školní stravování je zajištěno, obědy se budou vydávat v době od 11,00 hodin do
14,00 hodin. Pro žáky na distanční výuce se budou obědy vydávat pouze do
jídlonosičů u výdejního pultu ve ŠJ v době od 14,00 hodin do 14,10 hodin (tito žáci si
jídlo musí odnést domů).
5. Hygienická opatření
Ve škole budou platit přísná hygienická opatření. Žáci mají, mimo jiné, povinnost
nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tj. i ve vyučování a ve školní družině).
Prosíme rodiče, aby dali dítěti do školy minimálně 2 roušky a igelitový sáček na
uložení použité roušky. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor
školy je možný jen v důvodných případech (např. individuální konzultace rodič-žákučitel) po ohlášení a za dodržení režimových opatření – rouška, desinfekce rukou a
zákaz kontaktu se žáky.
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