Informace k zahájení výuky od 30.11.2020

PREZENČNÍ VÝUKA
Dnem 30.11.2020 končí žákům 1. stupně ZŠ povinná distanční výuka. Je
obnovena povinná výuka prezenční. Pokud nemůže dítě nastoupit do školy ze
závažných důvodů, obrátí se zákonní zástupci na třídní učitelku, popř. na vedení
školy.
ROZVRH HODIN
Rozvrh hodin vychází z původních rozvrhů, vzniklé změny nastaly na základě
metodických pokynů a doporučení MŠMT, MZČR, vlády a organizačních
důvodů. Plně jsou zachovány hlavní předměty, omezena je hudební a tělesná
výchova. Aktualizovaný rozvrh naleznete nejpozději 30.11.2020 v aplikaci Škola
online.

PROVOZ ŠKOLY
od 7:00 do 17:00

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ranní družina začíná od 7:00 ve třídě I.B.
Děti, které přichází do školy 7:30 a později míří rovnou do své třídy, na
chodbách zajištěn dohled.
Odpolední družina navazuje na konec vyučování.
Žáci jsou zařazeni do 5 oddělení, vždy dle daného ročníku.
I. oddělení (třída I.A, I.B) – Honza, místnost I.A, jih
II. oddělení (třída II.A, II.B) – Monika, místnost I.B, jih
III. oddělení (třída III.A, III.B) – Zuzka, místnost III.A, střed
IV. oddělení (třída IV.A, IV.B) – Martina, místnost IV.B, střed
V. oddělení (třída V.A) – Maruška, místnost V.A, střed

Nedílnou součástí odpolední družiny bude pobyt venku.

Kroužky zatím nejsou povoleny.

CO DĚTEM DO ŠKOLY PŘIPRAVIT?
• Minimálně 2 roušky na den (žáci je budou mít nasazené po celý čas
strávený ve školní budově). Je možné použít roušku, šátek, šál apod.
• Aktovku se všemi učebnicemi a pomůckami na vyučování.
• Převlečení na ven, pobyt venku bude probíhat i dopoledne.
• Svačinu a dostatek pití.
• Mikinu nebo svetr do třídy (je nutné pravidelně a intenzivně větrat).

Do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci, zákonní zástupci vstupují pouze
z nezbytných nebo závažných důvodů.
Nadále platí veškerá hygienická opatření – roušky, dezinfekce, návleky. Žáci
vykazující známky nemoci budou bezodkladně předáni zákonným zástupcům do
domácí léčby.

Děkujeme za spolupráci a podporu, které si velmi vážíme.

Mgr. Kalusová Andrea

