Prezenční výuka žáků 1.stupně od 30.11.2020
Od pondělí 30.11. se vrací k prezenční výuce i další třídy 1.st.
Prezenční výuka je pro žáky povinná. Pro omlouvání žáků z výuky platí obvyklá pravidla.
Na provoz škol se i nadále vztahují manuály a metodiky MŠMT a MZ. Je nutné dodržovat
přísná protiepidemická pravidla, z nichž uvádíme ta zásadní :
● Žáci a zaměstnanci školy (případně i další osoby přicházející do školy) mají povinnost nosit
roušky po celou dobu pobytu ve škole a v ŠD. (Je zapotřebí více roušek - aspoň dvě na
dopoledne a dvě na odpoledne v ŠD + 2 sáčky – na čisté a použité roušky.)
● Je omezen kontakt mezi žáky jednotlivých tříd.
● Příchod a odchod žáků je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky
z různých tříd.
● Dodržují se rozestupy mezi třídami.
● Dbá se na zvýšenou hygienu rukou.
● Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
● Ve třídách i v oddělení ŠD se pravidelně větrá - v délce 5 minut o přestávce a jednou
uprostřed každé vyučovací hodiny.
● Během dne může být realizován i pobyt venku. (Je proto důležité, aby žáci byli vhodně
oblečeni - více vrstev oblečení, teplejší ponožky, vhodná obuv…)
Organizace příchodů/ odchodů
Pavilon - příchod do školy:

Příchod na oběd (konec vyučování):

I.A + I.B

7.20 hod.

11.10 hod.

III.B

7.25

11.35

II.A + II.B

7.30

11.25

III.A

7.35

11.35

PT + II.C

7.40

11.45

Náměstí - příchod do školy:
IV.A

7.20

IV.B

7.30

V.A

7.15

V.B

7.25

V.C

7.35

pozn. 5.r.zatím pokračují distančně!!!

Náměstí - příchod na oběd ( cca 10 -15 minut před uvedeným časem končí vyuč. hodina):
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C

PO
11.55
12.05
12.15
12.25
12.35

ÚT
12.25
12.35
12.35
12.25
12.15

ST
12.25
12.15
12.25
12.35
12.15

ČT
12.35
12.25
12.15
12.25
12.35

PÁ
12.35
12.25
12.25
12.15
11.55

Výuka:
Rozvrh vychází z rozvrhu platného od 1.9.2020. Je částečně upraven z důvodu postupného
odchodu na oběd. Nevyučuje se Tělesná výchova a Hudební výchova - zpěv. Tělesná výchova
je částečně nahrazena vycházkami.
Oběd:
Na oběd odcházejí přihlášení žáci v doprovodu vyučujícího poslední hodiny, včetně žáků
docházejících do ŠD. Vyučující vykonávají dohled a dohlíží na dodržování nastavených
pravidel (rozestupy, 4 žáci u stolu, neprolínání tříd u stolů). Po obědě předává vyučující
družinové žáky vychovatelkám ŠD.
V prostoru jídelny se nesmí zdržovat více osob než je míst k sezení.
Ostatní žáci se zbytečně ve škole a areálu nezdržují, odcházejí domů.
Pozn.:
Od 30.11. jsou přihlášeni na oběd všichni žáci, kteří byli přihlášeni před zahájením distanční
výuky, vyjma žáků 5.r. Ti jsou všichni na týden od 30.11.- 4.12. odhlášeni. Změny si, prosím,
domluvte s vedoucí šk. jídelny během pátku 27.11., popř. v pondělí 30.11. do 7.00 hod.
Kontakty: tel. 379731592, email tgm.stravovani@seznam.cz
Provoz ŠD:
Ranní provoz nejsme schopni dle současných pravidel zajistit. Žák přihlášený do ranní
družiny již v září, popř. žák dojíždějící, může jít rovnou do své třídy – od 6.45 hod. ( II.B od
6.30), kde bude pod dohledem TU.
Odpolední provoz je nově zajištěn takto:
1.odd. – pí Wernerová

- II.C + PT

- do 16.00 (náměstí)

2.odd. – pí Kubíčková

- II.A + II.B

- do 16.30 (náměstí)

3.odd. – pí Kaiserová (+pí Ďurišová) - I.A + I.B

- do 16.30 (náměstí)

4.odd. – pí Bartošová - Karásková

- do 16.00 (odd. u školní jídelny)

- III.A + III.B

Vstup do ŠD není povolen. Vyčkejte prosím na vydání dítěte u vstupních dveří.

Další informace:

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky,
kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje
ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
(včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné
ochranu nosu a úst výjimečně nahradit u učitele ochranným štítem, pokud je dodržena
vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Jinak ochranný štít není považován
za dostatečnou ochranu.
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. Příkladem
třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány
(např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby
zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel. Věříme, že tato omezení
nějaký čas společně zvládneme. Je to cena za to, že už se naše děti mohou opět učit ve škole
společně.

27.11.2020

J.Svobodová, z.ř.

