Informace k organizaci výuky v ZŠ, provozu ŠD a školního stravování
od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021
Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení od 4. 1. 2021 vydané MŠMT naleznete zde.










Od pondělí 4. 1. 2021 se budou prezenční výuky ve škole účastnit povinně všichni žáci prvních
a druhých ročníků ZŠ.
Výuka by měla probíhat dle platného rozvrhu jednotlivých tříd, z organizačních důvodů dojde
k dílčím změnám.
Výuka zpěvu a sportovních činností (včetně plavání) nebude. Nelze vytvářet skupiny napříč
ročníky např. při výuce anglického jazyka.
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.
Doporučujeme, aby žáci byli pro přítomnost ve škole vybaveni dostatečně teplým oblečením
vzhledem k nutnosti častého intenzivního větrání.
Vyzýváme 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 a všem ostatním
cizím osobám bude vstup do prostor školy umožněn pouze v odůvodněných případech
za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Organizace výuky na prvním stupni ZŠ
Příchody do budovy školy
Doba, kdy budou žáci vyzvedáváni pedagogem před školou a odváděni do budovy, byla stanovena
následně:
Budova Jugoslávská 126




Třídy 1.A, 2.A 7:45 hodin před hlavním vchodem budovy Jugoslávská 126
Třídy 1.B, 2.B v 7:50 hodin před hlavním vchodem budovy Jugoslávská 126
Třídy 1.C, 2.C v 7:55 hodin před hlavním vchodem budovy Jugoslávská 126

Odchody
Po ukončení vyučování budou žáci odvedeni ke vchodu do budovy, kde budovu opustí. Žáky ŠD si
po vyučování vyzvednou vychovatelky ŠD.

Provoz školní družiny









Pro účastníky zájmového vzdělávání z 1. a 2. ročníku budeme zajišťovat možnost přítomnosti
ve škole od 6:30 hodin. Pro tyto děti zajistíme dohled vychovatelek ŠD. Možnost příchodu
do těchto skupin bude do 7:20 hodin.
Vzhledem k organizaci ranní přítomnosti ve škole je nutno do 4. 1. 2021 včetně doručit
závaznou přihlášku k rannímu pobytu dítěte ve škole a rozpis přítomnosti v jednotlivých
dnech. Přihláška ke stažení zde.
Tuto přihlášku lze doručit písemně do školy, nebo na e-mail ZŘ berankova@maskola.cz.
Možnost ranní přítomnosti v budově školy se týká pouze účastníků zájmového vzdělávání
v ŠD.
Odpolední ŠD pro žáky 1. a 2. ročníku bude v provozu do 17:00 hodin.
Všechna oddělení ŠD budou umístěna na budově Jugoslávská 126.
Pravidla pro vyzvedávání ze ŠD platí stejná, jako v průběhu běžného školního roku!
Pro účastníky zájmového vzdělávání platí pravidla pro pobyt v budově školy uvedená výše,
včetně povinnosti nosit ochranu nosu i úst po celou dobu přítomnosti v budově.

Distanční výuka




Žáci 3. až 9. ročníku se budou vzdělávat formou distanční výuky (není možná jejich
přítomnost na výuce ve škole).
Výukové materiály a úkoly budou žákům na distanční výuce předávány již zavedeným
způsobem.
Podrobná organizace distanční výuky bude žákům oznámena prostřednictvím třídních
učitelů. Nepředpokládáme zásadní změny oproti předešlé organizaci.

Stravování






Stravující se žáci na prezenční výuce ve škole budou všichni automaticky přihlášeni
ke stravování ode dne 4. 1. 2021. Odhlášení obědů mohou provést obvyklým způsobem
nejpozději ve čtvrtek 31. 12. 2020 do 12:00 hodin.
Nadále umožníme odběr obědů v rámci školního stravování i žákům ZŠ, kteří se budou
povinně vzdělávat distančním způsobem.
Z provozně organizačních důvodů na straně školy i dodavatele stravy lze pro tyto žáky obědy
zajistit až od úterý 5. 1. 2021.
Tito žáci mají možnost přihlásit si oběd individuálně nejpozději v pondělí 4. 1. 2021 do 12:00
hodin.
Doba pro výdej do nosičů je stanovena od 11.15 do 11:40 hodin. Výdej do nosičů pro žáky
z obou budov proběhne u zadního vchodu do výdejny na budově Jugoslávská 126 z ulice
Jugoslávská (velká brána do areálu).

Konzultace






Nadále budou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden
žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
Na prvním stupni jsme stanovili termín možných konzultací na pondělí 13:00 – 15:00 hodin.
Na druhém stupni je stanoven termín konzultací vždy na pondělí 14:00 – 16:00 hodin.
Na konzultace je nutno se s dostatečným předstihem domluvit s patřičným vyučujícím, a to
prostřednictvím systému Škola online, nebo e-mailu.
Předem nedomluvené konzultace nebudeme realizovat.

