Provoz školy od pondělí 30. 11. 2020
PREZENČNÍ VÝUKA (1.-5. ročník, 9. ročník, rotačním způsobem 6.-8. ročník)
1. Všichni žáci i zaměstnanci musí mít ve škole roušku (ve třídě i ve společných prostorách),
výjimkou je konzumace oběda nebo svačiny. Doporučujeme vzít si s sebou 2 roušky na den
a pytlík nebo krabičku na jejich bezpečné uschování.
2. Je zakázán zpěv a sportovní aktivity. Předměty hudební výchova a tělesná výchova ale
zůstávají v rozvrhu. Jen se pozmění náplň těchto předmětů. V rámci TV budou realizovány
vycházky ven (pouze v případě nepříznivého počasí, tj. deště, by třída zůstala v učebně). U
sportovních tříd (hodinová dotace 5 hodin TV je možné nahradit části hodin TV jiným
předmětem, např. matematikou).
3. Je výrazně upraven chod jídelny. Vzhledem k tomu, že musíme dodržet homogenitu tříd a
nesmí docházet k mísení žáků z různých tříd i třeba při čekání na oběd, bude se každá třída
stravovat v přesném čase, který je obvykle jiný, než tomu bylo dříve zvykem. Může se stát, že
třída půjde na oběd dříve a vrátí se zpět do výuky nebo půjde na oběd zase později, než tomu
bylo v říjnu. Je to ale jediný způsob, jak udržet jídelnu v provozu, protože podmínky pro provoz
jídelny jsou velmi přísné a kromě zmíněného zákazu mísení je třeba dodržet i vzdálenost mezi
stoly nebo maximální počet 4 strávníků u jednoho stolu. O rozvrhu třídy v jídelně bude
informovat rodiče třídní učitel.
4. Pokračuje dále hygienický standard, nově se zařazuje pravidelné větrání (tj. 5 minut o
přestávku a jednou během hodiny)
5. Provoz školní družiny se vrací k systému, který fungoval v září a říjnu. To znamená, že děti
budou ve svých družinových odděleních a ranní příchod do ranní družiny i odchod z družiny
bude primárně využívat zadní, tj. družinový vchod.
6. Škola bude otevřena již od 7:35, abychom rozložili příchod dětí do školy do delšího
časového úseku.
DISTANČNÍ VÝUKA (pro 6.- 8. třídy v rotačním systému)
1. Funguje podle daných pravidel distančního vzdělávání, tedy povinně pro žáky v prostředí
G-Suite s rozvrhem online konferencí.
2. V této formě výuky nejsou povinně zařazovány úkoly ve výchovách (ty se realizují v
prezenční formě). Je ale možné, že žáci mohou pracovat během distanční výuky na
dlouhodobém projektu zadaném v prezenční výuce.
3. Vzhledem k tomu, že žáci budou průběžně přeskakovat z týdne distančního do týdne
prezenčního, je žádoucí stále pravidelně pracovat.
4. Žáci na distanční výuce mají automaticky na daný týden odhlášený oběd. Pokud chtějí
odebírat oběd do jídlonosiče, mohou, ale třeba si oběd přihlásit a odebrat ho až v čase 14:00
- 14:15.
Program zařazení tříd do distančního vzdělávání
týden
třídy
30. listopadu – 4. prosince
7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 8. B, 8. D
7. prosince – 11. prosince
6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 8. A, 8. C
14. prosince – 18. prosince
7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 8. B, 8. D
21. prosince – 22. prosince
6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 8. A, 8. C

