Informace k provozu od 4.1.
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 23. 12. 2020 dochází opět ke změně prezenční
výuky. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.
Do 10.1. bude probíhat výuka stejně, jako v období do 30.11. Žáci 1. a 2. ročníku
budou chodit prezenčně do školy. Žáci 3. - 5. ročníku zůstávají doma a budou se
vzdělávat distančně v platformě MS Teams podle rozvrhu, který je uveden na
webových stránkách školy.
Obědy:
Žáci vzdělávaní distančně mají nárok na oběd ze školní jídelny.
Obědy budou vydávány oknem v čase od 11.00 - 11.30 hod. Pokud budete mít o
obědy zájem, nahlaste to co nejdříve p. Hůlkové do jídelny, abychom zajistili větší
závoz potravin.
Zároveň žádáme rodiče žáků 1. a 2. ročníku, aby se stravovali ve školní jídelně, z
důvodu rentability provozu.
Pokud zájem nenahlásíte, jsou všechny obědy strávníků 3. - 5. ročníku automaticky
odhlášeny.
Ve školní jídelně platí speciální režim.
Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace
stravy, a dodržovat zasedací pořádek.
Školní družina
Funguje pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Provoz je od ukončení výuky do 16.30 hod.
Ranní družina není v provozu - viz jednotlivé třídy.
Žáci mají povinnost v prostorách školní družiny nosit roušky.
1. ročník bude v budově školní jídelny.
2. ročník bude v budově školy - v nové učebně (není zde zvonek, proto při
vyzvedávání "ťukněte na okno učebny" hned u hlavního vchodu.
Vyzvedávání žáků z družiny bude možné hned po obědě.
1. ročník - 12 - 12.15 hod.
2. ročník - 12.30 - 12.45 hod.
Dále bude žáky možné vyzvednout až v 15 hod a později (z důvodu vycházek a
pobytu venku).
1. ročník
Žáci se budou vzdělávat prezenčně. Platí rozvrh hodin od 4.1.
Před školou budou stát žáci v dostatečných rozestupech. Nebudou se shlukovat.
Vstup do školy je pro žáky od 6.30 hod. Vstupovat do školy musí jednotlivě, po
přezutí a odložení věcí v šatně odchází ihned do své třídy (kde je ráno zajištěn dozor
místo provozu ŠD).
Žáci 1. ročníku budou používat WC pouze v 1. patře a dodržovat základní hygienická
opatření.
Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky (do čistého sáčku
žákům připravte na výměnu 2ks náhradních roušek).
Škola žákům roušky neposkytuje.
Je zakázán zpěv a sportovní činnost ve vzdělávání.
V průběhu vyučování může třída pracovat na školní zahradě, anebo mimo školní
areál.

Žáci 1. a 2. ročníku budou ve škole působit zcela odděleně (nebudou se spojovat,
budou mít oddělené šatny a veškerou činnost).
Výuka končí každý den v 11.30 hod. Žáci se společně přesunou do jídelny. Od 11.40
bude žákům vydáván oběd.
Od 12 hod lze žáky vyzvednout po obědě (viz Školní družina).
Pokud se u vás doma vyskytl Covid-19, dítě do školy neposílejte! Informujte svého
dětského lékaře, informujte třídního učitele.
2. ročník
Žáci se budou vzdělávat prezenčně. Platí rozvrh hodin od 4.1.
Před školou budou stát žáci v dostatečných rozestupech. Nebudou se shlukovat.
Vstup do školy je pro žáky od 6.30 hod. Vstupovat do školy musí jednotlivě, po
přezutí a odložení věcí v šatně odchází ihned do své třídy (kde je ráno zajištěn dozor
místo provozu ŠD).
Žáci 2. ročníku budou používat WC pouze v přízemí a dodržovat základní hygienická
opatření.
Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky (do čistého sáčku
žákům připravte na výměnu 2ks náhradních roušek).
Škola žákům roušky neposkytuje.
Je zakázán zpěv a sportovní činnost ve vzdělávání.
V průběhu vyučování může třída pracovat na školní zahradě, anebo mimo školní
areál.
Žáci 1. a 2. ročníku budou ve škole působit zcela odděleně (nebudou se spojovat,
budou mít oddělené šatny a veškerou činnost).
Výuka končí každý den v 11.30 hod. Žáci se společně přesunou do školní družiny
(budova ZŠ), kde vyčkají do 12.05 hod a přesunou se společně do jídelny.
Od 12.15 hod bude žákům vydáván oběd.
Od 12.30 hod lze žáky vyzvednout po obědě (viz Školní družina).
Pokud se u vás doma vyskytl Covid-19, dítě do školy neposílejte! Informujte svého
dětského lékaře, informujte třídního učitele.
3. - 5. ročník
Je umožněna prezenční individuální konzultace žáků ve škole. V případě zájmu si
žák (zák. zástupce) s vyučujícím domluví čas a téma konzultace. Po celou dobu
konzultace musí mít žák roušku.
Výuka probíhá online opět přes MS Teams - ve stejném prostoru jako předtím.
Hodiny začínají vždy v celou (8.00, 9.00…), a končí v půl.
Rozvrh hodin platí v plném rozsahu od 4.1.
Pokud potřebujete zapůjčit notebook a sluchátka, obraťte se na svého třídního
učitele. Pokud jste již měli smlouvu podepsanou, nevypisujte novou, platí původní.
Pokud jste smlouvu neměli (ani zapůjčené ICT), vytiskněte a vyplňte 2x
(www.skolazajecice.cz).
Distanční vzdělávání žáků je povinné.
Po předchozích zkušenostech s online výukou doporučujeme žáky občas
kontrolovat, zda se připojují, nebo zda průběžně plní zadané učivo. Veškeré učivo
bude umístěno na stránkách školy v sekci Období Covid-19 2020/2021. Děkujeme za
spolupráci.

