OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 1. A 2.ROČNÍK
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
jsme velmi rádi, že ve středu 18.11. můžeme školu otevřít - zatím alespoň pro 1. a 2.třídy.
Bohužel ostatní ročníky nadále zůstávají v režimu distanční výuky, ale věříme, že i s nimi se brzy
setkáme osobně ve škole. Pro ně platí rozvrh on-line hodin, systém distanční výuky a možnost
konzultací s učiteli tak, jak byl nastaven od 2/11.
Od středy 18.11 pro 1. a 2. třídu je upravený provoz:
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Všechny třídy mají konec vyučování stanovený na 11:50 hodin. Nevyučuje se tělesná výchova.
Ranní družina je v provozu 6:45 – 7:50. Třídní kolektivy budou zachovány v oddělených
třídách.
Odpolední družina je do 17 hodin – v oddělených skupinách po třídách.
Vyučování dle rozpisu, aby se třídy nemísily – konkrétní časy vstupu do školní budovy + časy
obědové přestávky pro jednotlivé třídy Vám zašlou třídní učitelé nejpozději v pondělí 16/11.
Na Sokolské začne vyučování v 8:05 hodin - až do odvolání (v návaznosti na
protikoronová opatření vyhlášená vládou a doporučení ministerstva). Třída 1.C má čas vstupu
do budovy školy stanovený na 8:05 – 8:15, tedy výuka v této třídě začne v 8:20. Děkujeme, že
respektujete časy vstupu do budovy.
Velkou přestávku budu děti trávit ve třídách v různých časech, abychom eliminovali
potkávání se dětí na toaletách.
Nebudou kroužky ani nepovinné předměty (sborový zpěv).
Obědy pro všechny jsou zajištěny ve školní jídelně (třídy se v jídelně nesetkávají, případně
s dostatečnými rozestupy). Žáci, kteří zůstávají v distanční formě studia, si mohou od
18.11.2020 oběd vyzvednout v jídelně do jídlonosičů a to v čase od 11:30 – 13:00.
Objednávání obědů je možné jen přes internet:
https://bakaweb2zs.ricany.cz:4443/WebKredit/
Do školy chodí pouze zdravé děti. (Nevykazují žádné známky infekčního onemocnění a
nemají zvýšenou tělesnou teplotu.) Dětem bude měřena teplota před vstupem do družiny a
třídy. Pokud bude mít dítě teplotu či bude nastydlé, škola kontaktuje ZZ a takový žák počká
na vyzvednutí rodiči v oddělené místnosti.
Vstup do školy a pohyb ve škole je povolen pouze s nasazenou ochrannou rouškou (děti jsou
na každý školní den vybaveny dvěma rouškami a igelitovým sáčkem). Povinnost nosit roušku
platí celodenně pro žáky i pedagogické pracovníky.
Toalety budou dezinfikovány několikrát denně. Společné prostory a třídy 1 x denně.
Pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během každé vyučovací hodiny
(doporučujeme, aby žáci měli pro výuku i případný pobyt v odpolední družině dostatečně
teplé oblečení).

Děkujeme za spolupráci – vedení školy

