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Prezenční vzdělávání probíhá v neměnných skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují,
ani jinak neprolínají).
Žáci 1. A, 1. B a 2. A se učí ve svých třídách.
Žáci 1. A vstupují do budovy školní družiny samostatným vchodem od parkoviště (vedle cvičné
kuchyňky), žáci 1. B vstupují hlavním vchodem do budovy školní družiny a žáci 2. A vstupují
do školy hlavním vchodem.
Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole.
Žáci jsou vybaveni minimálně dvěma rouškami na den a sáčkem na jejich úschovu.
Při prezenčním vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
Za podmínky zachování neměnnosti skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve
venkovních prostorách i mimo areál školy.
Dle aktuálních povětrnostních podmínek mohou žáci během dne pobývat i na čerstvém
vzduchu.
Ve dnech školního vyučování mohou žáci při zajištění neměnnosti skupin, pobývat i ve školní
družině.
Provozní doba školní družiny
Třída
Vychovatelka
Ranní provoz
Odpolední provoz
1. A
A. Šupolíková
X
do 15:30 hod.
1. B
D. Dihlová
6:00 – 7:30 hod.
do 16:30 hod.
2. A
J. Tkačíková/
6:00 – 7:30 hod.
do 16:30 hod.
T. Jarošová
Školní jídelna je v provozu. Strávníci 1. A, 1. B a 2. A jsou automaticky přihlášeni ke
stravování.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.
V jídelně jsou žáci a zaměstnanci školy povinni dodržovat rozestupy 1,5 m.
U jednoho stolu se mohou stravovat maximálně 4 strávníci.
Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní
na pracovišti.
Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou odebrat stravu do jídlonosiče ve dnech školního
vyučování od 11:00 – 11:20 hod. a 12:00 – 12:30 hod. pouze u vstupu do školní kuchyně!
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Ostatní žáci nadále pokračují v povinném distančním vzdělávání. Viz pokyny ze dne 2. 11.
2020.
Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace vždy pouze jednoho žáka a jednoho
vyučujícího. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby
daného žáka.
V Hlučíně, dne 18. 11. 2020

Mgr. Martin
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