
Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády se navrací část prvního stupně do prezenční výuky. Návrat doprovází
opatření,  která  jsou  nařízena  vládou  a  musíme  je  respektovat.  Prosíme  tedy  i  nadále  o  velkou
trpělivost a pochopení. Níže shrnujeme důležité informace týkající se výuky i chodu školy:

1. Dosavadní opatření školy – dodatek školního řádu, informace k distanční výuce a její pravidla,
postupy při nařízení karantény atd. zůstávají nadále v platnosti.

2. Prezenční výuka se týká 1. a 2. ročníku prvního stupně. Žáci dochází do svých běžných tříd na
obou pracovištích. V ostatních ročnících probíhá nadále distanční výuka.

3. Během pobytu ve škole mají všichni účastníci roušku.
4. Školní družina je v provozu od 11:40 do 16:30. Ruší se běžná oddělení a žáci jsou zařazeni do

oddělení  podle své třídy.  Třídy se nesmí míchat.  Ranní družina je  z tohoto důvodu mimo
provoz.

5. Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné od určeného času  neomezeně. Čas je stanoven
s ohledem na  dobu oběda.  Na  pracovišti  Horácké  náměstí je  možné  vyzvedávat  žáky  od
13:00.  Žáky  na  pracovišti  Uprkova  je  možné  vyzvedávat  s ohledem  na  přechod  mezi
budovami od 13:30. 

6. Školní jídelna je nadále v provozu. Zůstává však v provozu pouze jídelna na pracovišti Horácké
náměstí.  Žáci  z budovy Uprkova budou do jídelny převáděni  pracovníky školy a do školní
družiny se vrátí zpět do budovy Uprkova. Stejně se vrátí do budovy Uprkova i děti, které
chodí pouze na obědy. Žáci 1. a  2. ročníku budou k obědům automaticky přihlášeni.

7. Žáci,  kteří  mají  dále  distanční  výuku,  pracují  ve  stejném režimu jako  doposud,  jsou však
povoleny individuální osobní konzultace „jeden na jednoho“ přednostně pro žáky, kteří mají
z objektivních  důvodů  potíže  s připojením  na  on-line  hodiny.  Tyto  konzultace  budou
domlouvány individuálně dle potřeby.

8. Pro žáky v distanční výuce je novým nařízením povoleno odebírání obědů pouze výdejním
okénkem.  Konkrétní  rozpis  časů  výdeje  oběda,  místa  a  organizace  stravy  je  rozepsán
v samostatném dokumentu.

9. Hygienická opatření v budovách školy probíhají dle doporučení a jsou dále nadstandardní.

Jsme si vědomi toho, že to stále ještě není běžný provoz, na který jsme všichni zvyklí. Moc prosíme o
vzájemnou podporu  a  toleranci.  Doufáme,  že  vývoj  situace bude  příznivý  a  postupně  se  k  tomu
běžnému životu navrátíme.

Vedení školy


