Školní rok 2020 – 2021 informace č. 2

Organizace od 1. září- informace
Vážení rodiče a žáci,
dovolujeme si Vás informovat o některých náležitostech začátku školního roku 2020 - 2021.
I. stupeň
1. září 2020 I. stupeň:
 žáky 1. tříd si vyzvedávají TU v 7:50 u zadního vchodu, současně žádáme rodiče o zakrytí
dýchacích cest v budově školy a doprovod max. dvou dospělých
 žáky 3. tříd si vyzvedává TU v 7:35 před budovou školy u hlavního vchodu
 žáci 2. 4. a 5. tříd vstupují do budovy školy vchodem, kterým chodili minulý školní rok
v čase 7:30 – 7:45
 konec vyučování, po níže uvedeném konci vyučování odchází žáci s TU na oběd
o 1.A,B,C v 8:55
o 2.A,B,C,D v 8:55
o 3.A,B,C,4.A v 9:25
o 4.B,C a 5.A,B v 9:55
o 5.C v 10:25
2. září 2020 I. stupeň:
 žáky 1. tříd si vyzvedávají TU v 7:50 u zadního vchodu, konec vyučování je v 10:45, kdy jsou
již prvňáčci po obědě
 žáci 2. - 5. tříd vstupují do budovy školy vchodem, kterým chodili minulý školní rok v čase
7:30 – 7:45,
 třídnické práce
 konec vyučování je v čase, kdy končí výuka dle rozvrhu, třídy, které mají dle rozvrhu do
13:30 končí ve 12:35, všichni žáci jsou v době konce výuky již po obědě
od 3. září I. stupeň
 vyučování dle rozvrhu
II. stupeň
1. září 2020 II. stupeň
 žáci II. stupně vstupují hlavním vchodem do budovy školy v čase 7:30 – 7:45
 první den se žáci nepřezouvají
 konec vyučování, (žáci II. stupně mají oběd odhlášený):
o 9. třídy - 9:20
o 8. třídy – 9:30
o 7. třídy – 9:40
o 6. třídy – 9:50
 žáci dostanou informace od TU
od 2. září dle rozvrhu
 první týden školní docházky se neuskuteční nulté hodiny a odpolední vyučování

Doplňující informace k začátku školního roku 2020 - 2021

1. Informace k provozu školy
o

o
o
o
o
o

Do školy vstupují pouze zdraví jedinci, bez příznaků infekčního onemocnění, viz.
informace č.1; pokud se u žáka objevují přetrvávající příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že
netrpí infekční nemocí.
V budově školy dodržují žáci zásady zvýšené hygieny – kýchání, smrkání, mytí a
desinfekce rukou (jednorázové utěrky, kapesníky apod.), řídí se pokyny pedagogů.
Vyučující zajišťují dostatečně větrání učeben, šaten apod.
Úklid se provádí ve všech místnostech, kde byl daný den pohyb. Častěji se čistí
úklid kliky dveří, spínače světla.
V případě vzniku mimořádné situace se škola řídí pokyny KHS, viz. informace č.1
Snahou školy bude, dle vydaného Manuálu (MŠMT), v rámci svých prostorových a
personálních možností, minimalizovat kontakt mezi jednotlivými skupinami žáků,
stejně tak dodržovat doporučená hygienická a epidemiologická doporučení, resp.
opatření.

2. Informace ke stravování
o
o
o

Snahou zaměstnanců školy je zajišťovat standardní stravování s možností výběru ze
dvou jídel při nastavení režimu výdeje s minimalizací potkávání žáků jednotlivých
tříd.
S ohledem na náročnost zajištění stravování a personální možnosti školy žádáme
rodiče, aby záležitosti ohledně stravování vyřizovali elektronicky, telefonicky mimo
čas výdeje, tedy mimo čas 10:30 – 14:00.
Jídlo do jídlonosiče nebude dočasně vydáváno. Odhlásit nemocné dítě bude proto
možné v 1. den nemoci do 7:00 hodin.

3. Informace k provozu školní družiny
o
o

Provoz bude probíhat obdobně jako v letech minulých, bez omezení.
V zájmu minimalizovat kontakt dětí různých tříd zvažte docházku žáka do ranní
družiny, stejně tak ke konci provozu ŠD, kdy dochází ke sdružování dětí různých
tříd.

4. Informace ke vzdělávání
o
o
o

V průběhu školního roku bude škola postupovat dle doporučení MŠMT.
V průběhu září dojde k analýze dopadů distanční výuky v druhém pololetí
minulého školního roku. Bude zjišťována, žáky dosažená, úroveň kompetencí
v jednotlivých oblastech a jejich vyhodnocení.
S ohledem na výsledky budou stanoveny priority vzdělávání s tím, že bude kladen
důraz na složku znalostí a dovedností, na stěžejní výstupy v českém jazyce,
matematice a cizím jazyce i rozvoj kompetence k učení, větší samostatnosti žáků.

Děkuji všem za spolupráci a pochopení.
V Českých Budějovicích 28. srpna 2020
Mgr. Vladimír Caldr
ředitel školy

