Základní informace – provoz školy od 30. 11. 2020

Pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem (ve škole) platí obvyklý rozvrh. Jediný
předmět, který nebude vyučován, bude tělesná výchova. Nebudou tedy realizovány ani
hodiny tělesné výchovy nultou hodinu (od 7:00 do 7:74 hod) ani hodiny koncové. Učitelé
prvního stupně nahradí tento předmět jinou vhodnou náplní pro žáky.
Stejně tak budou ve škole realizovány hodiny Speciálně pedagogické péče pro žáky se
vzdělávacími potřebami.
Pro žáky, kteří se vzdělávají online, platí stejný rozvrh online výuky, jako v předcházejících
týdnech.
Příchod do školy:
Pro příchod do školy je určen jeden vstup a tím je vchod do šaten žáků. Zde budou určení
pracovníci školy regulovat vstup žáků do budovy školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu
žáků z různých tříd.
Pro žáky, kteří mají hodiny Speciálně pedagogické péče na tzv. nultou hodinu, bude vchod
otevřen od 6:45 hod. Pro všechny ostatní žáky bude vchod otevřen od 7:30 hod.
Odchod ze školy:
Odchod ze školy bude rovněž organizován tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu žáků
z různých tříd.
Školní družina:
V provozu bude jak ranní družina (od 6:30 hod), tak družina odpolední. Prosíme o zvážení
účasti (popřípadě délky pobytu) Vašeho dítěte ve školní družině – důvodem je fakt, že jak ve
škole, tak ve školní družině, jsou děti povinny nosit roušky, a tak v nich stráví téměř celý den.
Obědy:
Veškeré informace týkající se stravování Vašich dětí Vám byly zaslány prostřednictvím
elektronické žákovské knížky dne 23. 11. 2020 a jsou umístěny zároveň na webových
stránkách školy.
Základní pravidla přítomnosti žáků ve škole
1. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají).
2. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve
škole (včetně školní družiny). Prosíme Vás, abyste na tuto skutečnost nezapomínali.

3. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný
jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk
s žáky.
4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
5. Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině
zařadit žáky jednoho ročníku.
6. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností
školy.
7. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních
prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed
každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min. Je proto žádoucí, aby děti měly
vhodné oblečení (teplé mikiny, svetry apod.) a nedošlo tak k případnému
onemocnění.

