Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Organizace výuky od 4. 1. 2021
Prezenční výuka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

při příchodu do budovy školy si žáky přeberou v šatně pedagogičtí pracovníci
u vchodu do školy bude použita dezinfekce na ruce
pohyb žáků po škole bude omezen na minimum (WC, přesun do třídy, jídelny)
je třeba dodržovat rozestupy 2 m
po celou dobu pobytu ve škole (tzn. i během vyučovacích hodin) a před
budovou školy mají žáci i pracovníci školy nasazenou roušku
žáci si přinesou min. 2 ks roušek/den a sáček na jejich bezpečné uložené (v
případě jednorázových roušek je třeba mít také sáček na jejich bezpečnou
likvidaci)
žáci dbají zvýšené hygieny – pravidelné mytí rukou, třídy budou vybaveny
dezinfekcí
pracovníci školy pravidelně větrají učebny i další prostory školy, kde se žáci
pohybují
v případě podezření na onemocnění Covid 19 během pobytu žáka ve škole,
bude informován zákonný zástupce a žák do vyzvednutí umístěn v místnosti,
pro to určené
zákonný zástupce je povinen oznámit škole informaci o karanténě či
pozitivním vyšetření dítěte.

Distanční výuka
•
•
•

1. – 3. ročník

4. – 9. ročník

hodiny distanční výuky budou probíhat ve zkrácené formě
výuka 4. a 5. ročníku bude probíhat přes Google Meet
výuka 6. – 9. ročníku bude probíhat přes M – Teams

Individuální konzultace
•

Individuální konzultace ve škole jsou možné na základě domluvy s vyučujícím
(vždy však pouze jeden žák a jeden vyučující), u konzultace může být
přítomný i zákonný zástupce žáka

školní jídelna
•

všichni žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny a budou se vzdělávat
prezenční formou, mají od 4. 1. 2021 obědy automaticky přihlášené – v
případě, že oběd nebudou odebírat, je třeba jej odhlásit standartním
způsobem (telefonicky vedoucí ŠJ od 14.00 hod. předchozího dne – tel. 771

•

773 373)
pro 4. 1. 2021 je možno odhlásit i v pondělí 4. 1. do 8.00 hod.
dotovaný oběd mohou odebírat i žáci na distanční výuce, musí si jej ale
předem přihlásit a domluvit čas výdeje přes boční vchod – výdej pro cizí
strávníky

školní družina
•
•

je otevřena pro přihlášené žáky od 6.30 hod, žáci budou ve svých kmenových
třídách
pokud žáci 1 - 3. tříd budou odpoledne ve školní družině, nedojde ke
slučování tříd, žáci budou po celou dobu pobytu ve škole ve stále stejné
skupině žáků i třídě

mateřská škola
•

beze změn

