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Provoz školy od 4. 1. 2021 

 

MŠ –  v provozu jako v měsíci prosinci; 

ZŠ  –  prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku ; 

- distanční výuka žáků 3., 4., 5. ročníku;  

 (Všichni žáci mají povinnost se distančně vzdělávat dle pokynů třídních učitelů a ostatních vyučujících. Vše, co se týká 

 distančního vzdělávání na naší škole, se řídí Metodickým doporučením MŠMT z 23. 9. 2020 (tzn. že plnění zadaných 

 úkolů je povinné a pokud se žák nemůže účastnit on-line vyučování, rodič je povinen jej řádně omluvit třídnímu učiteli.) 

 Aby byl minimalizován kontakt žáků z různých ročníků, budou se žáci řídit od 4. 1. 

2021 až do odvolání mimořádným časovým rozvržením příchodu do školy, výuky a 

odchodu ze školy (viz. tabulka níže). 

Časové rozvržení pobytu ve škole pro žáky 1. a 2. ročníku od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 

 vstup počátek výuky oběd 
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1. roč. 8:00 8:10 11:15 – 11:30 

2. roč. 8:00 8:10 11:35 – 11:50 

 

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a 

jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce, a to 

pouze po předchozí dohodě s konkrétním pedagogem. O organizaci konzultací 

rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka; 

- 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; 

- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, za podmínky zachování 

homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních 

prostorách i mimo areál školy; 

- Během dne je doporučeno zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu dle možností;  

 

Školní družina: 

- Je umožněn provoz při dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy;  

- od 11.30 hodin každý ročník odděleně; 

příchod: ranní ŠD 6.30 hodin (1. r. zvonek 31, 2. r. zvonek 37); 

     vstup pro žáky, kteří nedocházejí do ranní ŠD  v 8.00 hodin; 
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Zákonní zástupci žáků 1. a 2. ročníku oznámí vychovatelkám ŠD písemně případné změny 

v odchodu žáka/yně ze školy (lze použít formulář odkaz ZDE). 

Zvažte, zda je pobyt vašeho dítěte v ŠD za těchto podmínek bez rizika pro něj i pro vaši 

rodinu. 

Stravování: 

- Žákům 1. a 2. ročníku od 4. 1. 2021 jsou obědy přihlášeny. V případě, že nebudou žáci 

stravu odebírat, je třeba obědy u hospodářky školy obvyklým způsobem odhlásit. 

- Žákům 3. – 5. ročníku jsou od 4. 1. 2021 obědy až do změny v docházce obědy odhlášeny.  
(Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, ale stravu si mohou pouze odebrat výdejním okénkem – ze 

zahrady. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku je nutné odebírání stravy PŘIHLÁSIT u vedoucí ŠJ.) 

- Ve školní jídelně se mohou 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); 

Ostatní důležité informace: 

➢ Ministerstvo průmyslu a obchodu:   

- spouští „ošetřovné“ pro OSVČ za listopad, žádosti začne přijímat od 21. prosince, podrobněji ZDE;  

➢ MPSV: 

- Ošetřovné – informace a odkaz na formulář (ČSSZ) 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-
m?fbclid=IwAR2LCN9fCy2mAvbnI8bNP3W797Qtok6Txs6mnnGJzpYwy2Gz0uH9aOOwCZM 

 K žádosti o „ošetřovné“ se nepřikládá potvrzení školy, stačí pouze  „čestné prohlášení zákonného 

 zástupce“ o tom, že je škola uzavřená. Na „ošetřovné mají nárok i takzvaní „dohodáři“ a bude 

 možné dávku pobírat i na děti, které se nemohou účastnit výuky kvůli karanténě v rodině. 

 

- vláda schválila výšení přídavku na dítě, podrobněji  ZDE; 

- novinky MPSV v roce 2021, podrobněji ZDE; 

➢ MŠMT: 

- informace o provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020  do 10. 1. 2021, celé znění  ZDE; 

                                                           

                                                                                                       

             Mgr. Petra Jirková 
                   ředitelka školy                                                                  
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