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ZAHÁJENÍ VÝUKY NA PRVNÍM A DRUHÉM STUPNI OD 30. 11. 2020
Vážení rodiče, vážení žáci,
v souladu s dokumentem MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 30.
listopadu 2020 se od tohoto dne OBNOVUJE POVINNÁ PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH
ROČNÍKŮ PRVNÍHO STUPNĚ, POVINNÁ PREZENČNÍ VÝUKA 9. ROČNÍKŮ ZŠ A PRO
OSTATNÍ ROČNÍKY DRUHÉHO STUPNĚ ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUKA (střídání
celých tříd po týdnu). Za podmínky dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě je
povolen provoz školní družiny.
Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost NOSIT ROUŠKY
PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE.
DATUM ZAHÁJENÍ VÝUKY
pondělí 30.11.2020

ČAS ZAHÁJENÍ VÝUKY A JEJÍ ROZSAH
Začátek vyučování je v 7,55 hodin.
•

Žáci prvního stupně a žáci 9. třídy se od 30.11. vrací k prezenční výuce v plném
rozsahu podle rozvrhu platným v době prezenční výuky.

•

Žáci 6. – 8. tříd. budou do školy chodit v týdenních cyklech. Prezenční výuka bude
probíhat v plném rozsahu podle rozvrhu platným v době prezenční výuky. V době
distanční výuky budou mít žáci online výuku. První týden (od 30.11.) budou mít
prezenční výuku žáci 6. a 8. třídy. Upravený rozvrh online výuky najdete na
stránkách školy v sekci KALENDÁŘ AKCÍ.

Během prezenční výuky je zakázáno vyučovat tělesnou výchovu a zpěv. Do výuky bude podle
možností a počasí zařazován pobyt žáků venku. Doporučujeme, aby žáci měli na pobyt venku
vhodné a teplé oblečení a obuv.
K určitým změnám bude docházet v posledních hodinách dopoledního vyučování z důvodu
nutnosti dodržování harmonogramu odchodu jednotlivých tříd na obědy do školní jídelny.
Vstup do budovy školy nebude zákonným zástupcům či dalším osobám doprovázejícím žáky
do školy BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY umožněn.
Po vstupu do školní budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce. Ze šaten odcházejí žáci do
školní družiny nebo do svých kmenových tříd. Po chodbách se žáci mohou pohybovat pouze
v nutných případech (odchod na toaletu, do odborné učebny, přesun do šatny apod.).
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PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Ranní provoz školní družiny
Ranní družina bude v provozu pouze PRO ŽÁKY 1., 2. a 3. ROČNÍKU. Prosíme zákonné
zástupce žáků, aby ranní družinu pro žáky využívali, pokud možno, jen v nutných případech.
Doporučujeme vodit žáky do školy krátce před zahájením vyučování.
Odpolední provoz školní družiny
Odpolední provoz školní družiny bude zachován v plném rozsahu pro žáky 1., 2., 3. a 4.
ročníku. Odpolední družina začíná po skončení vyučování.
Oddělení školní družiny od 30.11. 2020:
1. třída – paní vychovatelka Šárka Vocelková (oddělení v suterénu u šaten)
– ranní i odpolední družina (odpolední provoz končí v 16,00 hodin)
2. třída – paní vychovatelka Olga Šoralová (oddělení v suterénu)
– ranní i odpolední družina (odpolední provoz končí v 16,00 hodin)
3. třída – paní vychovatelka Iveta Vainová (třetí oddělení ŠD, malá třída v přízemí)
– ranní provoz zajištuje Mgr. Jitka Matasová a paní učitelka Jana Navrátilová
– odpolední provoz zajišťuje paní vychovatelka Iveta Vainová (odpolední
provoz končí v 16,00 hodin)
4. třída – BEZ RANNÍHO PROVOZU
– odpolední provoz budou zajišťovat učitelé prvního a druhého stupně
– žáci budou ve své kmenové třídě
– odpolední provoz končí ve 14,45 hodin
Vyzvedávání žáků ze školní družiny:
Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude probíhat stejným způsobem, jako tomu bylo od
začátku školního roku do 13.10. 2020. Zákonný zástupce/osoba, která žáka ze školní družiny
vyzvedává, se vychovatelce ohlásí zavoláním na mobilní telefon. Poté bude žák předán
zákonnému zástupci/osobě, která žáka vyzvedává.
ČÍSLA MOBILNÍCH TELEFONŮ PRO VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ
DRUŽINY:
1. třída: Šárka Vocelková - 733 731 162
2. třída: Olga Šoralová - 733 760 469
3. a 4. třída: Iveta Vainová + další pedagogičtí pracovníci - 733 760 436
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STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Počínaje 30.11. 2020 mají všichni žáci, kteří na oběd chodili od začátku tohoto školního roku,
automaticky přihlášené obědy ve školní jídelně. Pokud některý z žáků na obědy chodit
nebude, musí si je odhlásit. Obědy je možné odhlašovat/přihlašovat na telefonním čísle školní
jídelny 739

456404.

HARMONOGRAM ODCHODU JEDNOTLIVÝCH TŘÍD DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé třídy nesmí potkávat, budou žáci do školní jídelny odcházet
podle následujícího harmonogramu. Je nutné, aby v uvedený čas byli žáci jednotlivých tříd před
školní jídelnou nebo již ve školní jídelně (dle situace).
PRVNÍ STUPEŇ
TŘÍDA
ČAS
1.
11,35 – 12,00
2.
12,00 – 12,20
3.
11,15 – 11,35
4.
12,20 – 12,40
5.
12,40 – 12,55
Upozornění: Jako první odchází do školní jídelny 3. třída.

DRUHÝ STUPEŇ
30.11. – 4.12., 14.12. – 18.12.
TŘÍDA
ČAS
6.
12,55 – 13,10
7.
x
8.
13,10 – 13,20
9.
13,20 – 13,30

DRUHÝ STUPEŇ
7.12. – 11.12.2020
TŘÍDA
ČAS
6.
x
7.
12,55 – 13,10
8.
x
9.
13,10 – 13,20

Ve školní jídelně jsou žáci i zaměstnanci školy povinni dodržovat pravidla školní jídelny: po
příchodu do šatny dezinfekce rukou, dodržování rozestupů 1,5 metru, nošení roušky (roušku
lze odložit pouze na nezbytně dlouhou dobu při jídle a pití).

Prosíme všechny žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy o dodržování těchto pravidel a
děkujeme za spolupráci.
V Kasejovicích 23.11.2020

Mgr. Štěpánka Löffelmannová
ředitelka ZŠ Kasejovice
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