Informace pro rodiče žáků 1., 2. tříd a přípravné třídy
Na jednání vlády 23. 12. 2020 bylo rozhodnuto o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na
stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol, které také přechází od 27. 12. 2020
do 10. 1. 2021 na stupeň 5. Prezenční výuka se bude týkat pouze 1. a 2. ročníků a přípravné třídy.
Prezenční výuka i účast v družině bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy tříd se neslučují,
ani se jinak neprolínají). Proto veškerá přítomnost žáků ve škole i mino ni (příchody, venkovní aktivity,
odchody) musí být organizována tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Pokud
bude žák z nějakého důvodu chybět, je nutné absenci co nejdříve oznámit třídní učitelce/třídnímu
učiteli.
Příchod do školy
Žáci se dostaví před budovu školy v tomto pořadí:
1. třídy

7:40 hod.

2. třídy

7:50 hod.

Přípravná třída

8:00 hod.

Prosíme rodiče, aby dodržovali uvedený harmonogram.
Před školou si děti vyzvednou jejich vyučující, odvedou je do šatny a následně do třídy. Děti se budou
vyučovat podle platného rozvrhu. Úpravy se budou týkat jen dvou předmětů – je zakázán zpěv a
tělesná výchova. Ta může být nahrazena vycházkami do přírody.
Po celou dobu přítomnosti ve škole mají žáci i všichni zaměstnanci školy povinnost nosit roušku. Je
vhodné, aby měli žáci více roušek na den. Roušku musí mít i rodiče, kteří si vyzvedávají děti po
vyučování. Zároveň prosíme rodiče, aby do budovy školy vstupovali jen v nejnutnějších případech a
zdržovali se v ní co nejkratší možnou dobu.
Odchod ze školy
Ti, kteří nepůjdou na oběd ani do družiny, odchází hned po vyučování domů. Ostatní žáci, kteří
nepůjdou do družiny, odchází po obědě. Harmonogram odchodů dostanou rodiče od třídních učitelů.
Školní družina
Školní družina bude v provozu. Bude probíhat v homogenních skupinách pro 1. a 2. ročníky a
přípravnou třídu takto: ranní družina 6:30 – 7:55 hod. a odpolední družina po vyučování do 16:30 hod.
Školní stravování
Školní stravování bude v provozu – obědy i svačinky. Žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníku, kteří chodí na
obědy a svačinky a mají na kontě dostatek finančních prostředků, jsou od 4. 1. 2021 automaticky
přihlášeni. Strávníci, kteří stravu nechtějí odebírat, se mohou odhlásit na tel. číslech 518 306 535, 518
306 506 nejpozději 4. 1. 2021 do 6:30 hodin nebo na www.strava.cz do 20:00 hodin předchozího dne,
tedy 3. 1. 2021.

