Nástup žáků do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
zasíláme Vám organizační pokyny k nástupu žáků do škol v pondělí 30. 11. 2020.
Od pondělí 30. 11. 2020 se budou prezenční výuky ve škole účastnit povinně všichni žáci
prvního stupně ZŠ.
Od pondělí 30. 11. 2020 se budou prezenční výuky ve škole účastnit povinně také všichni žáci
devátých ročníků.
Žáci 6. – 8. tříd se budou účastnit výuky ve škole v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých
tříd po týdnu.
Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu jednotlivých tříd, z organizačních důvodů dojde k
dílčím změnám.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se
nebudou slučovat ani jinak prolínat.
Platí povinnost nošení roušky, respirátoru, či jiné odpovídající ochrany dýchacích cest (ne štít,
nebo roušky ze záclony) pro všechny osoby po celou dobu pobytu ve školní budově.
Každý žák bude vybaven patřičným počtem roušek, 1 ks na dopolední výuku, 1 ks na
odpolední činnosti. Každá rouška bude v samostatném sáčku, do kterého ji bude žák při
sejmutí či výměně ukládat.
Doporučujeme, aby žáci byli pro přítomnost ve škole vybaveni dostatečně teplým oblečením
vzhledem k nutnosti častého intenzivního větrání.
Vyzýváme zákonné zástupce žáků, aby do školy k prezenční výuce posílali pouze žáky, kteří
nejeví příznaky infekčního onemocnění.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům. Zákonným zástupcům bude vstup do
prostor školy umožněn pouze v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření
minimalizujících styk s žáky.

Organizace výuky:
1. stupeň
Výuka na prvním stupni bude probíhat dle původního rozvrhu s mírnými úpravami. Školní
družina je v provozu pro žáky 1. - 2. ročníků ráno od 6,30 a odpoledne do 16,30. Pro žáky
3. ročníků ráno od 6,30 a odpoledne do 16,15. Pro žáky 4. ročníků ranní provoz školní
družiny nebude a odpolední provoz bude omezen pouze do 15,45 hodin. Pro žáky 5. ročníku
nebude školní družina v provozu.

2. stupeň
Výuka bude probíhat podle mírně upraveného rozvrhu s tím, že 6., 7., a 8. ročníky budou
rotovat ve škole po týdnu. V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 (lichý týden, sudý podle
třídní knihy) nastupují do školy na prezenční výuku třídy VI. A, B a VIII. A, B, C, které v
dalším týdnu jsou na distančním vzdělávání. Třídy VI. C, D a VII. A, B, C jsou v týdnu
30. 11. - 4. 12. na distančním vzdělávání a další týden (sudý týden, lichý podle třídní knihy)
jdou do školy na prezenční výuku. Žáci 9. ročníků budou chodit do školy každý týden na
prezenční výuku. Z epidemiologických důvodů nebude možné mít v rozvrhu mezitřídní
skupiny (cizí jazyky, tělesná výchova, volitelné předměty), proto bude původní rozvrh mírně
upraven. S upravenými rozvrhy budou žáci seznámeni 30. 11. 2020 v první vyučovací hodině,
kdy proběhnou třídnické hodiny. Sledujte, prosím, webové stránky školy. Platné rozvrhy od
30. 11. 2020 pro všechny třídy budou v aktualitách.
Společné organizační pokyny:
Příchod žáků do školy bude umožněn takto:
Lichý týden

Sudý týden

Hlavní vchod
1. A – hlavní vchod - 7.45
1. B - hlavní vchod – 7.45
4. C – hlavní vchod – 7.50
3. C – hlavní vchod – 7.55
5. A – hlavní vchod – 8.00

Hlavní vchod
1. A – hlavní vchod – 7.45
1. B – hlavní vchod – 7.45
4. C – hlavní vchod – 7.50
3. C – hlavní vchod – 7.55
5. A – hlavní vchod – 8.00

Horní brána
2. A – horní brána – 7.45
2. B – horní brána – 7.45
3. A – horní brána - 7.50
3. B – horní brána – 7.50
5. C – horní brána – 8.00

Horní brána
2. A – horní brána – 7.45
2. B – horní brána – 7.45
3. A – horní brána – 7.50
3. B – horní brána – 7.50
5. C – horní brána – 8.00

Vchod hřiště
4. A – vchod hřiště – 7.45
4. B – vchod hřiště – 7.45
6. A – vchod hřiště - 7.50
5. B – vchod hřiště – 7.55
9. C – vchod hřiště - 8.00

Vchod hřiště
4. A – vchod hřiště – 7.45
4. B – vchod hřiště – 7.45
6. D – vchod hřiště – 7.50
5. B – vchod hřiště – 7.55
9. C – vchod hřiště – 8.00

Spodní brána
8. A – spodní brána - 7.45
8. B – spodní brána – 7.45
8. C – spodní brána – 7.45
6. B – spodní brána – 7.50
9. A – spodní brána – 7.55
9. B – spodní brána – 7.55

7. A – spodní brána – 7.45
7. B – spodní brána – 7.45
7. C – spodní brána – 7.45
6. C – spodní brána – 7.50
9. A – spodní brána – 7.55
9. B – spodní brána – 7.55

Třídy vyzvednou u jednotlivých vchodů třídní učitelé, další dny vyučující prvních hodin, a
odvedou je do určených učeben. Po ukončení vyučování budou žáci odvedeni ke vchodu

do budovy, kterým ráno přišli a budovu opustí. Žáky ŠD si po vyučování vyzvednou vychovatelky ŠD.

Na třídnické hodině budou žáci seznámeni s úpravou vzdělávání (rozvrhy, příchody,
odchody, odchody na oběd…) a epidemiologickými pravidly (roušky, ruce, rozestupy,
homogenita).
Hodiny tělesné výchovy uprostřed výuky jsou řešeny vycházkami, koncové a nulté hodiny
tělesné výchovy jsou odvolány. Každá třída bude mít minimálně jednu hodinu tělesné
výchovy. Plavání žáků prvního stupně je do odvolání zrušeno. Hodiny hudební výchovy
budou probíhat bez zpěvu žáků. Všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky
nebo respirátory. Je nutné pravidelně větrat třídy a učebny.
Distanční výuka
Žáci, kteří nebudou v určeném týdnu plnit povinnou prezenční výuku, se budou i nadále
účastnit povinné distanční výuky. Výukové materiály a úkoly budou žákům na distanční
výuce předávány již zavedeným způsobem.
Konzultace
Žákům budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a
jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Na
konzultace je nutno se s dostatečným předstihem domluvit s vyučujícím, a to prostřednictvím
systému Bakaláři - EŽK, nebo e-mailu. Předem nedomluvené konzultace nebudeme realizovat
Informace školní jídelny pro rodiče žáků na distanční výuce:
V týdnu distanční výuky mají žáci stravu řádně odhlášenou. Máte-li zájem odebírat obědy i v
týdnu distanční výuky, je nutné přihlásit se přes www strava.cz a obědy si vyzvedávat do
jídlonosiče. Výdej obědů do jídlonosičů probíhá v 11:00 - 11:45 hod. u vchodu do školní
kuchyně za školou. V týdnu prezenční výuky mají žáci stravu přihlášenou a budou stravováni
ve školní jídelně. Žádáme rodiče, aby si překontrolovali přihlášení / odhlášení svých dětí, dle
jejich docházky.
26. 11. 2020
vedení školy

