Vážení rodiče, žáci a pedagogové,
na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a žáků 9.
ročníku základních škol. Žákům 6. – 8. ročníku je umožněna prezenční výuka v tzv. rotačním režimu, tj.
střídání celých tříd po týdnu. Proto je provoz školy od 30. 11. 2020 upraven následujícím způsobem:
1. Základní škola
• 30. 11. 2020 nastoupí na prezenční výuku všichni žáci I. stupně.
• Od 30. 11. do 4. 12.2020 - prezenční výuka žáků IX. A, IX. B, VI. A, VII. A, VIII. A
• Od 7. 12. do 11. 12. 2020 - prezenční výuka žáků IX. A, IX. B, VI. B, VII. B, VIII. B
• Od 14. 12. do 18. 12. 2020 - prezenční výuka žáků IX. A, IX. B, VI. A, VII. A, VIII. A
• Od 21. 12. do 22. 12. 2020 - prezenční výuka žáků IX. A, IX. B, VI. B, VII. B, VIII. B
• V ostatních dnech platí i nadále povinná distanční výuka.
• Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
(pokud nebude něco jinak).
• Začátek vyučování v 7:40 hod.
• Zákonný zástupce zajistí, aby žák měl při pobytu ve škole vždy k dispozici minimálně 2 roušky
a sáček nebo krabičku na jejich uložení.
• Vstup žáků do budovy školy bude pro I. stupeň hlavním vchodem, pro žáky II. stupně
vchodem ze školního dvoru.
• Při příchodu ke škole žáci dodržují rozestupy min. 1,5 m (stojí na značkách) a mají nasazenou
ochranu úst a nosu.
• Žáci počkají na své vyučující, kteří si je před první hodinou vyzvednou a společně odvedou do
šaten a pak následně do tříd v následujících časech:
7:20 – I. A, B a VI. AB
7:25 – II. třída a VII. AB
7:30 – III. A, B a VIII. AB
7:35 - IV. A, B a V. třída
7.40 – IX. AB
• Vyučování bude probíhat podle rozvrhu, v hodinách Tv a Hv s náhradním programem.
• Pro žáky II. stupně bude odpolední výuka probíhat vždy distančně.
• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují,
ani jinak neprolínají).
• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole s výjimkou konzumace stravy.
• Po dohodě s učitelem jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze
jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce.
2. Školní družina
• Od 30. 11. normální provoz za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jednoho ročníku.
3. Základní umělecká škola
• Probíhá i nadále pouze distanční výuka.
• Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden
pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm.
tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

4. Školní stravování
• Žák, který se chce stravovat od 30. 11., se musí přihlásit. Jinak mají všichni obědy automaticky
odhlášené. Upozorňujeme rodiče žáků, kteří se budou vracet do školy, že obědy si musí
přihlásit telefonicky na 572 648 746, nebo mailem jidelna@zsdolninemci.cz. Přes strava.cz
nelze obědy objednat kvůli nízkému kreditu.
• Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými
stoly.
• Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
• Je nutno dodržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci
školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu
odebrat výdejním okénkem.
• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.
• Vzhledem k tomu, že musíme dodržet homogenitu tříd a nesmí docházet k mísení žáků
z různých tříd i třeba při čekání na oběd, bude se každá třída stravovat v přesně stanoveném
čase, který je obvykle jiný, než tomu bylo dříve zvykem. Časový harmonogram je v příloze.
• Školní bufet bude otevřen.
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