Informace pro žáky a zákonné zástupce – návrat žáků do školy od 30. 11. 2020
Pravidla platná pro následující 4. týdny do Vánoc (poslední týden Po a Út 21. – 22. 12.)

II. stupeň:
Provoz školy:
Třídy se vrací bez omezení – výuka je povinná pro všechny žáky; „ohrožená“ osoba ve společné domácnosti
bohužel není důvodem k omlouvání žáků z výuky.
9. ročník se vyučuje ve škole po celou dobu, 6. – 8. ročník „rotuje“ (5 a 5 tříd) podle rozpisu:
30. 11. – 4. 12.
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Žáci, kteří jsou daný týden doma, pokračují ve vzdělávání distančním způsobem
(úkoly ve Škole online a setkávání na Meet).
Vyučování probíhá podle rozvrhu, tělovýchovné činnosti a zpěv jsou zakázány (budou nahrazeny
potřebnými činnostmi, nebo budou odpadat – podobně jako na začátku roku).
Doporučuje se častý pohyb venku, možno i mimo areál školy.
Žáci mají roušky po celou dobu pobytu ve škole. Větrání o přestávkách a jednou v průběhu hodiny –
doporučujeme teplejší oblečení i do třídy.

Vstup do školy:
Žáci se v 7. 50 seřadí na místech, která jim určí ranní dohled
 žáci 9. ročníku na prostranství před hlavním vchodem
 rotující žáci ostatních ročníků u bočního vchodu – vchod brankou kolem pozemků po
chodníku!
6. – 8. ročník
u pozemku

9. ročník
před budovou

Velmi důležité:
Žáci II. stupně se budou scházet na 7.50, v této době by už první stupeň měl být ve škole.
Na stanovištích bude přítomen ranní dohled realizovaný asistentkami – dohlíží na roušky, rozestupy a
pouští skupiny postupně do šaten.

Obědy:
Obědy budou mít přihlášeny všichni žáci tříd, které mají být daný týden ve škole. Odhlašování obědů
v případě nepřítomnosti žáka ve výuce probíhá běžným způsobem.

