Organizace výuky od 04.01.2021
Organizace tříd
1. a 2. ročník → prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu (zde)
3. až 9. ročník → povinná distanční výuka dle platného rozvrhu (zde)

Rozvrh hodin
S platností od 04.01.2021 se výuka řídí rozvrhem hodin před uzavřením školy (zde). Výuka 1. a 2. tříd
probíhá dle zavedených pravidel před vánočními prázdninami, včetně pravidel pro pobyt ve škole,
školní družině a školní jídelně.

Průběh vyučování
Příchod do školy:



otevření budovy pro příchod žáků → 7:40 – 7:50;
žádáme všechny žáky i rodiče, aby se neshromažďovali před budovou školy a dodržovali
obecně platná nařízení o udržování rozestupů alespoň 2 metry.

Pobyt ve škole:




žáci se budou pohybovat v co největší možné míře pouze se svou skupinou spolužáků, pohyb
žáků ve společných prostorech bude regulován zaměstnanci školy tak, aby docházelo k co
možná nejmenšímu kontaktu se žáky z jiných skupin;
po celou dobu pobytu žáků ve škole je z důvodu nařízení vlády nutné mít zakrytá ústa a nos
rouškou.

Odchod ze školy:


žáci odchází z budovy školy s vyučujícím, který se snaží regulovat kontakt s jinými skupinami, a
to v čase bezprostředním po skončení poslední vyučovací hodiny.

Distanční výuka:




výuka je pro žáky 3. až 9. ročníku povinná;
probíhá již zavedeným způsobem – v prostředí Google Učebny jsou zadávány úkoly, podpůrné
materiály apod.;
pomocí aplikace Meet probíhá online výuka – odkaz umístěn v Učebně

Provoz školní družiny
Školní družina bude otevřena pro žáky 1. i 2. tříd. V jednotlivých odděleních budou dle nařízení vlády
žáci stejného ročníku – rozdělení je platné jako před vánočními prázdninami.

Provoz školní jídelny
Pro žáky účastnící se prezenční výuky bude jídelna otevřena po skončení vyučování, počet žáků
v jídelně bude zaměstnanci školy regulován dle počtu míst k sezení a s omezením míchání jednotlivých
skupin žáků. Pro žáky účastnící se distanční výuky bude možný pouze odběr jídla do jídlonosičů a to
v čase 11:00 – 11:30.

