Prezenční výuka žáků 1.-2.r. a přípravné třídy
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách – třídách (kolektivy se neslučují, ani jinak
neprolínají). Omezuje se kontakt mezi žáky jednotlivých tříd. Dodržuje se zvýšená hygiena
rukou. V rámci možností se dodržují vzájemné odstupy.
Žáci a zaměstnanci školy (případně i další osoby přicházející ve výjimečných případech do
školy) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a v ŠD. Je zapotřebí více
roušek – aspoň 2 kusy na dopoledne a 2 na pobyt v ŠD + dva sáčky (na čisté a špinavé
roušky).
Ve třídách i v oddělení ŠD je nutné pravidelně větrat - v délce 5 minut o přestávce a jednou
uprostřed každé vyučovací hodiny. Během dne bude realizován i pobyt venku. Je proto
důležité, aby žáci byli vhodně oblečeni (více vrstev oblečení, teplejší ponožky, vhodná
obuv, pláštěnka,… ).
Rozvrh hodin pro třídy 1. a 2.r.:
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Rozvrh pro PT :
PO- PÁ : 1. – 4. hodina - obvyklé činnosti + vycházka
Příchod do školy:

Konec dopoledního vyučování :

I.A + I.B

7.20 hod.

11.10 hod.

II.A + II.B

7.30 hod.

11.25 hod.

II.C + PT

7.40 hod.

11.40 hod.

Obědy:
Žáci PT, 1. a 2. r., přihlášení na oběd v době před uzavřením škol, jsou automaticky
přihlášeni k odebírání oběda. Kdo oběd nechce odebírat, musí si ho odhlásit během
pondělí 16.11. (telef., mailem…).
Na oběd odcházejí žáci v doprovodu TU, včetně žáků docházejících do ŠD. Po obědě jsou
„družinoví“ žáci předány vychovatelkám ŠD.
Provoz ŠD:
Provoz ŠD musí splňovat homogenitu skupiny jedné třídy. Proto bude realizován v šesti
odděleních.

Během odpoledního provozu budou platit hygienická pravidla stanovená pro výuku, včetně
pobytu venku - vycházka bude realizována v době od 13.00 do 14.00 hod.
Provozní doba se po nástupu žáků vyhodnotí a může být následně upravena.
Vedoucí oddělení:
1.odd. (PT) – pí J. Hrubcová

4.odd. (II.A) – pí A. Bartošová-Karásková

2.odd. (I.A) – pí J. Kaiserová

5.odd. (II.B) – pí A. Kubíčková

3.odd. (I.B) – pí B. Wernerová

6.odd. (II.C) – pí M. Ďurišová

Délka provozu :

1. + 4. + 6.odd. - od skončení vyučování do 16.00 hod.
2. + 3. + 5.odd. - od skončení vyučování do 16.30 hod.

Místo provozu:

1.odd. – přípravná třída v pavilonu
2.odd. – 5.odd. – oddělení v ŠD na náměstí (třídy dle jmen vychov.)
6.odd. – třída ŠD v hlavní budově v Komen. ul., ( u školní jídelny)

Ranní provoz nemůže být z epidemiologického hlediska realizován. Proto budou všichni
vyučující nastupujících tříd první den (18.11.) ve své třídě od 6.30 hod. a žák, místo do „ranní
družiny“, půjde do své třídy. Po zjištění potřebnosti této služby (vyhodnocení po prvním dnu)
bude nástup vyučujících upraven.

Ve Kdyni 15.11.2020

J.Svobodová, z.ř.

