Podrobné informace k provozu školy po návratu všech žáků k prezenční výuce
Hygienická opatření
- Žáci a i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
- Ve škole bude opět několikrát denně prováděna desinfekce povrchů.
- V učebnách se bude pravidelně a častěji větrat. Je vhodné, aby žáci měli vrstvené oblečení.
- Jednotlivé třídy se nebudou prolínat při žádné organizované aktivitě – vyučování, aktivity ve ŠD,
stravování…
- Vstup třetích osob do školy je možný jen v odůvodněných případech a omezen na minimum. Rodiče
prosíme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech.
Výuka
- Výuka bude organizována pouze v homogenní skupinách (třídách) tak, aby nedocházelo k prolínání žáků
z různých tříd.
- Stále platí zákaz sportovních činností a zpěvu. Místo tělesné výchovy se žáci při vhodném počasí půjdou
projít na čerstvý vzduch. V případě nepříznivého počasí budou mít náhradní program ve škole – budou
procvičovat učivo, které ještě dostatečně nezvládli. Také v hodinách hudební výchovy budou žáci mimo
hudební nauku a poslech skladeb procvičovat potřebné učivo.
Čtvrtletní hodnocení žáků obdržíte od třídních učitelů. Můžete si také sjednat individuální konzultaci
s vyučujícím.
Provoz školní družiny
Pro žáky 1. – 2. ročníku není provoz ŠD nijak omezen. (6:30 – 7:45 a 11:45 – 16:00)
Pro žáky 3. – 5. ročníku je organizován provoz ŠD pouze po vyučování – vždy do 15 hodin. Každá třída
bude mít ve ŠD samostatný program tak, aby se žáci nepromíchávali.
Ráno mohou starší žáci (3.-5. ročník) vstupovat do školy od 7:30 hodin, po přezutí a převlečení půjdou
hned do své třídy. Tam bude do začátku vyučování zajištěn pedagogický dohled. Rodiče, kteří nutně
potřebují zajistit dohled nad svým dítětem dříve, se mohou obrátit na ředitelku školy a vše řešit
individuálně.
Úplata za ŠD bude snížena následovně. Pokud byl provoz ŠD přerušen v měsíci více jak 5 dnů, bude vrácena
poloviční část úplaty za tento měsíc (25 Kč). 1.-2. ročník – vratka 50,- Kč, 3.-5. ročník – vratka 75,- Kč. Tato
vratka bude odečtena z platby za období 1-6 /2021.
Do konce kalendářního roku nebudou organizovány žádné kroužky. Příspěvky na materiál do keramiky
(600,-) a na kytaru (600,-) budou v plné výši hotově vráceny. Pokud bude možné v další části školního roku
kroužky organizovat, budete informováni.
Příspěvky na kroužky budou vráceny hotově. Prosíme rodiče, aby si je vyzvedly ve škole během týdne od
7.12. do 11.12. Vždy v čase 7:30 – 8:00 nebo 15:00 – 15:30 u paní Rýznarové.
Pokud chcete, abychom tyto peníze předali vašemu dítěti, prosíme o písemné vyjádření (např. zapsat do
notýsku, ŽK …). V tomto případě předáme peníze žákovi a zapíšeme mu to do žákovské knížky.

