Informace k nástupu žáků 1. stupně od 12. 4. 2021
(Informace pro zákonné zástupce žáků)

Od 12. 4. 2021 – nástup žáků 1. – 5. ročníku
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a
školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje v základních školách od 12. 4. 2021 osobní
přítomnost žáků 1. stupně.
Termíny přítomnosti jednotlivých tříd byly uvedeny v informacích 7. 4. 2021.
Školní družina
Provoz školní družiny bude v době od 6.00 hodin do 7.50 hodin před vyučováním a poté
po vyučování v době od 11.30 hodin do 17.00 hodin. Rozsah denního provozu školní družiny
může být upraven dle provozních podmínek školy. Každý den mimo pátku bude od 13.30 14.30 hodin probíhat řízená činnost v každém oddělení naší školní družiny. V tuto dobu si
nelze vyzvednout žáka/yni ze školní družiny.
Zajištění stravování žáků
Školní stravování bude zajištěno formou vydávání standardních obědů, hlavní jídlo,
polévka, nápoj při zajištění platných epidemiologických pravidel.
Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. stupně na příslušný týden, kdy
mají prezenční výuku, automaticky přihlášeny. V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosiče,
žáků 1. stupně v době distanční výuky, je nutné nejpozději do pátku 9. 4. do 12 hod. na
Strava.cz nebo telefonicky u vedoucí ŠJ oběd přihlásit.
Žáci 2. stupně si mohou v případě zájmu odebrat jídlo do jídlonosičů ve školní jídelně.
Obědy je potřeba si přihlásit nejpozději do pátku 9. 4. do 12 hod. na Strava.cz nebo telefonicky
u vedoucí ŠJ.
Výdej stravy do jídlonosičů je v době 13- 14 hod. V případě odebírání obědů do
jídlonosiče je nutné mít nasazen respirátor (roušku), před vstupem si vydezinfikovat ruce a
dodržovat rozestupy 2 m.

Odchody a příchody žáků 1. stupně školy, jejich rozmístění do jednotlivých oddělení ŠD,
případně jiné informace budou upřesněny do konce týdne prostřednictvím jednotlivých TU
žáků 1. stupně. Sledujte proto, prosím, mailovou poštu.
V Českých Budějovicích 8. 4. 2021
Mgr. Romana Plevová (723 511 499)
Mgr. Vladimír Caldr (725 900 033)

