Nastavení prezenční výuky žáků 1. a 2. ročníků od 18.11.2020
Jak jistě víte, od 18.11. bude znovu umožněna výuka pro žáky 1. a 2. ročníků. Ještě jsou však v platnosti
některá opatření, která ovlivňují konečné nastavení výuky. Např. bude vypuštěna tělesná a hudební
výchova, což snižuje celkový počet hodin odučených v týdnu, děti z různých tříd se nesmí setkávat na
chodbách, musí být dodrženo pravidelné větrání atd. Z těchto a jiných důvodů bude výuka
organizována takto:
1. ročníky
•
•
•
•
•

•

Vyučování je plánováno od 8:00 – 11:10.
Děti i zaměstnanci školy musí nosit roušky ve třídách, na chodbách i v družině.
Vyučování je realizováno bez pevně stanovených hodin (bez zvonění), tak aby děti dohnaly
a osvojily si základní dovednosti a znalosti, a zároveň nedocházelo k jejich přetěžování.
Družina bude normálně fungovat od 6:30 do 16:30, ale bude umístěna v hlavní budově.
Ranní příchod do družiny je možný bočním vchodem pouze v 6:30 a 7:00.
Vyzvedávání dětí bude možné pouze v 11:10 u bočního vstupu nebo 11:40 u vstupu do
jídelny (pro děti, které nejdou do družiny). Děti z družiny si mohou rodiče vyzvedávat
každou půlhodinu. Čas, kdy si budou rodiče své děti vyzvedávat, oznámí paní učitelce či
vychovatelce.
Všem dětem, které chodí na obědy, budou obědy automaticky přihlášeny. V případě, že
obědy nechcete odebírat, je třeba si je odhlásit.

2. ročníky
•

Vyučování je plánováno od 8:00 – 11:40.

•

Upravený rozvrh je zveřejněný na Bakalářích, je nutné přepnout na příští týden.

•
•
•
•

•

Děti i zaměstnanci školy musí nosit roušky ve třídách, na chodbách i v družině.
Vyučování je realizováno bez pevně stanovených hodin (bez zvonění), tak aby děti dohnaly
a osvojily si základní dovednosti a znalosti, a zároveň nedocházelo k jejich přetěžování.
Družina bude normálně fungovat od 6:30 do 16:30 v budově družiny.
Vyzvedávání dětí bude možné pouze v 11:40 u družiny nebo 12:15 u vstupu do jídelny (pro
děti, které nejdou do družiny). Děti z družiny si mohou rodiče vyzvedávat po zazvonění na
oddělení v družině, rodiče nesmí vstupovat do budovy družiny.
Všem dětem, které chodí na obědy, budou obědy automaticky přihlášeny. V případě, že
obědy nechcete odebírat, je třeba si je odhlásit.

Nadále platí zákaz vstupu rodičů do budovy školy.

Omlouváme se za možné komplikace, ale snažíme se chránit zdraví Vašich dětí, Vás a samozřejmě i
zdraví našich zaměstnanců.

