Návrat žáků 1. a 2. ročníků do školy
Od 18. 11. 2020 je povolen návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy. Výuka a pobyt ve škole musí probíhat
v neměnných skupinách.
Třídy se nesmí mísit. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Aby se skupiny nemísily, je daný rozpis
příchodů žáků do školy a rozpis stravování žáků ve školní jídelně.
1. Příchody žáků ke škole:
2.A 7. 40 hod.
2.B 7. 45 hod
1.A 7. 50 hod.
1.B 7. 55 hod.
1.C 8. 00 hod.
V případě odchodu rodičů např. do zaměstnání mohou žáci využít provozu RANNÍ ŠKOLNÍ
DRUŽINY od 6.00, kde bude dodrženo opatření týkají se omezení kontaktu mezi žáky z různých
tříd.
Třídy se budou scházet na stanovištích před budovou školy označených cedulkou (s názvem třídy).
Při příchodu žáků bude na určeném stanovišti přítomen pedagogický pracovník.
V případě pozdního příchodu do školy použije žák svůj čip.
Při příchodu k areálu školy a před vstupem do školy bude mít žák nasazenou roušku a bude ji mít
nasazenou po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, školní jídelně a ve všech vnitřních
prostorách školy. Proto doporučujeme, aby měl každý žák u sebe minimálně 3 roušky a dva sáčky (na
čisté a špinavé roušky).
První den jdou děti bez přezutí do učebny a v průběhu dne si organizovaně postupně zajdou do šaten
pro bačkory. Bačkory si budou nosit v aktovce a následující dny se budou přezouvat za dveřmi školy.
Boty si budou nechávat ve své šatně u třídy. První den ráno provede TU poučení dětí.
V průběhu výuky (např. místo tělesné výchovy) a školní družiny budou zařazovány pobyty venku
na čerstvém vzduchu. Během výuky bude ve třídách častěji a pravidelně větráno. Přestávky budou
žáci trávit na chodbě, neboť se ve třídě bude větrat, po návratu bude v místnosti chladno, z tohoto
důvodu doporučujeme, aby děti měly vhodné oblečení (vrstvy), aby jim nebyla zima.
2. Stanovení začátku a konce vyučovacích hodin
Abychom zajistili, že se třídy nemísí, dochází k těmto změnám.

Třída 1. A
Hodina:

Čas výuky

1.

8:00 – 8:45

2.

8:55 – 9:40

3.

10:00 – 10:45

4.

10:55 – 11:40

Třída 1. B
Hodina:

Čas výuky

1.

8:05 – 8:50

2.

9:00 – 9:45

3.

10:05 – 10:50

4.

11:00 – 11:45

Třída 1. C
Hodina:

Čas výuky

1.

8:10 – 8:55

2.

9:05 – 9:50

3.

10:10 – 10:55

4.

11:05 – 11:50

Třída 2. A
Hodina:

Čas výuky

1.

7:50 – 8:35

2.

8:45 – 9:30

3.

9:50 – 10:35

4.

10:45 – 11:30

5.

11:40 – 12:25 (úterý a čtvrtek)

Třída 2. B
Hodina:

Čas výuky

1.

7:55 – 8:40

2.

8:50 – 9:35

3.

9:55 – 10:40

4.

10:50 – 11:35

5.

11:45 – 12:30 (úterý a čtvrtek)

Bližší informace týkající se výuky, podají třídní učitelé svým žákům v informačním emailu.
3. Školní stravování pro 1. a 2. ročník
Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy přihlášené od 18. 11., dle vašich
požadavků. Pokud žák na oběd nepůjde, zákonný zástupce musí oběd odhlásit běžným
způsobem ve ŠJ.
Rozpis stravování
1.A 11. 50 hod.
1.B 11. 55 hod.
1.C 12. 00 hod.
2.A 11. 40 hod. (v úterý a ve čtvrtek v 12. 35 hod.)
2.B 11. 45 hod. (v úterý a ve čtvrtek v 12. 40 hod.)
Z důvodu zachování nemísení tříd není možné, aby žákům byl vydán oběd v jiném čase než je
v rozpisu. Pokud žák jde rovnou domů a má objednaný oběd (do jídelny nejde), oběd lze vyzvednout
do krabičky, ale na výdejním místě venku v čase od 10.30 do 13.00 hodin.
4. Školní družina
Jednotlivá oddělení školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníku budou v provozu včetně ranní školní
družiny (se speciálním režimem).
Odpolední provoz školní družiny je zkrácen do 16.00 hodin z organizačních důvodů.

