Organizace výuky žáků 1. a 2. ročníku

Vážení rodiče, prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku bude od pondělí 4.1.2021 do změny
epidemiologické situace probíhat podle níže uvedených pravidel. Abychom omezili hrozbu
karantény třídních kolektivů, je naší snahou minimalizovat kontakt mezi třídami a odděleními
školní družiny. S návratem dalších ročníků do školy se tato pravidla budou měnit.
Především však potřebujeme vaši spolupráci. Proto vás žádáme, abyste
-

-

-

vybavili děti rouškou a náhradní rouškou, dále pytlíkem na uložení roušky během
jídla. Povinnost nosit roušku nyní platí pro všechny žáky po celou dobu pobytu
ve škole.
si s dětmi připomněli zásady osobní a respirační hygieny při pobytu ve škole (mytí
rukou, používání dezinfekce).
neposílali do školy děti, které mají příznaky infekčního či respiračního
onemocnění. V takovém případě Vás budeme telefonicky kontaktovat a budeme
trvat na bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy.
s námi byli prostřednictvím žákovské knížky (Bakaláři) v pravidelném kontaktu.

Jak bude probíhat vyučování?
Výuka bude časově posunuta a nebudeme používat školní šatny. Třídní učitelé si ráno
vyzvednou děti na určeném místě ve stanovenou dobu a přesunou se s nimi rovnou do třídy
(viz tabulka). Tady se děti přezují a odloží si svršky. Děti z ranní družiny přivede do učebny
paní vychovatelka.
třída

čas začátku vyučování

místo začátku vyučování

1.A

8:10

chodník před školou

1.B

8:10

školní dvůr

2.A

8:15

chodník před školou

2.B

8:15

školní dvůr

Jak budeme učit?
Učíme podle běžného rozvrhu, vynecháme ale zpěv a sportovní aktivity. Přestávky budou
děti trávit v učebně, na velkou přestávku půjdou ven na školní hřiště a školní dvůr.
Co když si dítě necháte doma?
Respektujeme, že se v současné situaci můžete rozhodnout nechat dítě doma. V takovém
případě informujte včas třídní učitele a dítě na dobu nepřítomnosti omluvte přes žákovskou
knížku. Distanční výuka jako dosud už neprobíhá. Můžete se ale domluvit s třídními učiteli
na zadání úkolů na doma.

Jak to bude s obědem?
Dětem, které se běžně stravují ve školní jídelně, jsme obědy přihlásili. Pokud nemáte obědy
kvůli distanční výuce zaplaceny, je potřeba provést co nejrychleji úhradu převodem na účet
47936041/0100.
A co školní družina?
Ranní i odpolední družina probíhá v obvyklém čase. Na ranní družinu přijdou děti hlavním
vchodem (jako obvykle) a odeberou se za vychovatelem do své učebny. Odpoledne pak děti
nebudou z družiny odcházet přes šatny. Čekejte je u hlavního vchodu, případně si je při
pěkném počasí vyzvedněte na školním hřišti.

