Pokyny k nástupu do školy od 30. 11. 2020
Na základě dokumentu MŠMT „Informace školám a školským zařízením – otevření od 30. 11. 2020“ ze
dne 20.11.2020, č.j. MŠMT-42283/2020-2, a dříve vydaných a platných nařízení Vlády ČR a pokynů
Ministerstva zdravotnictví ČR, bude výuka tříd, provoz školní družiny a stravování probíhat takto:
 Do školy dne 30. 11. 2020 nastoupí všechny třídy kromě 6.A, 7.A a 8.A. Třídy 6.A, 7.A a 8.A








nastoupí až 7.12.2020 – v rámci rotační prezenční výuky (budou se po týdnu střídat). Třídy, které
nemají ten týden prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem – termín „vysílání“
určí učitel vyučující daný předmět v 6. – 8. ročníku (ideálně v čase dané Rozvrhem hodin).
Výuka ve třídách bude probíhat podle rozvrhu platného od 1. září 2020 v homogenních skupinách
(kolektivy tříd se neslučují ani jinak neprolínají).
Rozvrh hodin se nekrátí, HV a TV bude ve všech třídách probíhat bez zpěvu a sportovních aktivit.
Mgr. Vrba bude namísto TV vyučovat Informatiku – podle tříd, které se neprolínají. Na 1. stupni
namísto HV bude třídní učitel „dohánět“ to, co dětem nejvíce chybí, v rámci TV lze jít na procházku
do okolí školy – doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Doporučuji
zařadit 1 x týdně třídnické hodiny.
Všechny osoby pohybující se ve škole (žáci, zaměstnanci, hosté) mají povinnost nosit roušku po
celou dobu pobytu ve škole, pokud nebude nařízena změna.
Z epidemiologického hlediska je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v délce min.
5 minut během přestávek a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
Pro žáky 1. až 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze
jeden žák a jeden pedagogický pracovník, u kterých může být přítomen zákonný zástupce.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Školní družina (ŠD):
 Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy (i ročníku) je umožněn provoz školní družiny.
 Provoz ŠD bude probíhat v čase 11.20 – 16.00 hod. v kmenových třídách a budou zachovány

kolektivy jednotlivých tříd (ročníku):
o P.T.
Dana Mokrá
o 1.A
Miluše Michenková
o 1.B
Pavlína Synková
o 2.A
Renata Hofírková
o 2.B
Lenka Hanáková
o 3.A+B Zdeňka Jirásková
 Z provozních důvodů nebude probíhat ranní družina a z organizačních důvodů družina pro žáky
4. ročníku.
 Rodiče si budou vyzvedávat děti stejným způsobem jako dříve: zavolají vychovatelce na mobil,
která dítě pošle do šatny.

Školní stravování:
 Dohled v jídelně (určení ped. pracovníci) zajistí, aby žáci seděli vždy 2 u jednoho stolu.
 Pro zajištění rozestupu mezi třídami je čas nástupu jednotlivých tříd na oběd stanoven novým

rozpisem „Výdej obědů: 30.11. – 22.12.2020“ .
 Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy

přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat ve
výdejně pro cizí strávníky.
 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
konzumace stravy.
 Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Děkuji všem za spolupráci a jednotné souznění při řešení koronavirové krize.

25.11.2020

PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

