Informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd od 4. ledna 2020
Prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat za těchto podmínek:








Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou
slučovat, ani jinak prolínat).
Všichni žáci budou vybaveni minimálně třemi čistými rouškami a igelitovým sáčkem na
použité roušky.
Děti, které zůstanou ve školní družině i po 15. hodině, budou mít minimálně čtyři čisté
roušky.
Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude probíhat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
žáky z různých tříd (viz harmonogram níže).
Bude zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
V případě příznivého počasí bude část výuky probíhat ve venkovních prostorách i mimo areál
školy (vhodné oblečení).

ROZVRH HODIN:


Stejný jako byl do uzavření školy (bez zpěvu a sportovních činností)

Harmonogram příchodu do školy a výuky:
1. v. h.

2. v. h.

3. v. h.

4. v. h.

5. v.h.

1.A
1.B

Příchod do
školy
8.00
8.15

8.15-9.00
8.30-9.15

9.10-9.55
9.30-10.15

10.10-10.55
10.30-11.15

11.10-11.55
11.25-12.10

2.A

7.30

7.45-8.30

8.40-9.25

9.40-10.25

10.35-11.20

2.B

7.45

8.00-8.45

8.55-9.40

9.55-10.40

10.50-11.35

11.30-12.15
(ST a ČT)
11.45-12.30
(ST-ČT)

Třída

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Ranní ŠD: od 6.00 hodin do začátku vyučování jednotlivých tříd.
Budou otevřeny 4 herny (v pavilonu školní družiny), každá třída (1.A, 1.B, 2.A, 2.B) bude ve
své kmenové herně.
Při vstupu do školy musí mít žák nasazenou roušku a provede dezinfekci rukou. Do budovy
školy vstupuje žák bez doprovodu rodičů.
Odpolední ŠD: následuje po skončení výuky jednotlivých tříd. Provoz družiny je do 16.30
hodin.
Forma omlouvání žáka ze ŠD (předtištěná omluvenka) bude stejná jako za běžného provozu.
Vyzvedávání žáků ze školní družiny:
 Po skončení výuky až do 14.00 příchod hlavním vchodem, doprovod se ohlásí na
vrátnici a nevstupuje dále do prostor školy. Dítě mu předá vychovatelka u šaten.
 14.00-15.00 hodin NEVYZVEDÁVAT DĚTI.
 V 15.00-15.15 hodin skupinové předávání dětí u hlavního a bočního vchodu (viz foto
níže):



o 15.00 1.A hlavní vchod, 2.B boční vchod
o 15.10 1.B boční vchod,
o 15.15 2.A hlavní vchod
15.15-16.30 hodin příchod pouze zadním vchodem, je nutné se nahlásit přes zvonek
ŠD, doprovod nevstupuje do prostor školy, čeká před vchodem, dítě mu předá
vychovatelka.

BOČNÍ
VCHOD

HLAVNÍ
VCHOD

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Školní stravování 1. a 2. tříd bude probíhat za těchto podmínek:
 Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly.
 Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky,
s výjimkou doby konzumace stravy.
 Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 Bude udržován maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd a zaměstnanci školy přítomní
na pracovišti.
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat pouze do jídlonosiče (v době
od 13.10 do 13.40).
Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd platící inkasem:
Všem žákům 1. a 2. tříd bude strava na leden 2021 hromadně přihlášena.
Pokud nebudete mít o stravu zájem, můžete si ji ODHLÁSIT pomocí webové aplikace e-strava, nebo
telefonicky na tel. č. 558 443 138, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestkafm.cz.
Prodej obědů pro rodiče žáků platící v HOTOVOSTI:
PONDĚLÍ 4. 1. 2021: 6.30-8.00 hod a 11.00-14.00
ÚTERÝ 5. 1. 2021: 6.30-8.00 hod a 11.00-13.30
Ve Frýdku-Místku dne 29. 12. 2020
Mgr. Lukáš Synek, ředitel

