PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1. 2021
PREZENČNÍ VÝUKA 1. A 2. ROČNÍKU
Prezenční výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu platného od 1. 9. 2020.
Pro prezenční výuku platí tato pravidla:









hygiena rukou
rozestupy (je-li to možné)
roušky, ne venku při odstupu 2 m
při jídle žák roušku odloží
velká přestávka venku (pokud to počasí dovolí)
větrání ve třídách
hodiny Hv bez pěveckých činností
hodiny Tv venku

DISTANČNÍ VÝUKA 3. – 9. ROČNÍKŮ
Pro distanční výuku platí tato pravidla:






je povinná pro všechny žáky
neúčast na on-line hodinách musí být omluvena zákonným zástupcem
úkoly z jednotlivých předmětů (kromě výchov) budou zadány nejpozději v pondělí do Google
učebny
on-line hodiny budou probíhat podle daného rozvrhu, přihlášení bude možné přes Google
kalendář
pokud někdo nemá možnost si vytisknout potřebné materiály, domluví se s vyučujícím na
vytištění ve škole a čas předání

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Běžný provoz ranní družiny od 6:00, odpolední do 16:00. Žáci jednotlivých tříd budou v homogenních
skupinách.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Žáci ročníků, kteří se budou vzdělávat prezenčně, se za dodržování bezpečnostních pravidel mohou
stravovat v jídelně. Od 4. 1. 2021 jsou tito žáci automaticky přihlášeni. V případě nezájmu o školní
stravování je nutné obědy odhlásit.
Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu si musí obědy
přihlásit a odnášet v jídlonosiči domů. Konzumace ve školní jídelně není možná.

INDIVIDIÁLNÍ KONZULTACE PRO ŽÁKY NA DISTANČNÍ VÝUCE




v případě potřeby jsou možné prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden
žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce
konzultace jen po předchozí domluvě s učitelem
je nutné dodržovat hygienická opatření

VSTUP TŘETÍCH OSOB DO PROSTOR ŠKOLY (mimo žáky a zaměstnance)



vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech
pro komunikaci se zaměstnanci upřednostňujte e-mailovou a telefonickou komunikaci

PŘÍCHODY DO ŠKOLY

TŘÍDA

HODINA

VCHOD

1. A

7:50

hlavní vchod

1. B

8:00

hlavní vchod

2.A
2. B

7:50
8:00

u šk. družiny
u šk. družiny

