OMEZENÝ PROVOZ ŠKOLY PRO ŢÁKY 1. A 2. ROČNÍKŮ PO NOVÉM ROCE

Školní druţina
-

-

Ranní provoz od 6,00 do 7,40 hodin (potom budou ţáci odvedeni do jednotlivých tříd)
Příchod do ranní druţiny končí 7,25 hodin. Pozdější příchozí čekají na otevření školy.
Ranní druţina proběhne v homogenních skupinách, dozor vykonávají dvě
vychovatelky
Rozdělení jednotlivých oddělení: Plánková Petra – prosklenka – 1. B
 Palátová Vlasta – třída 1. A – 1. A
 Vlčková Lucie – třída 3. A – 2. A
 Pernická Zuzana – malá třída – 2. B
Odpolední provoz školní druţiny končí v 15,30 hodin
Vychovatelky pomáhají při výdeji obědů a dohledu v ŠJ
Vyzvedávání ţáků ze školní druţiny bude po telefonické domluvě s konkrétní
vychovatelkou. Rodiče počkají před školní budovou.

Asistentky pedagoga
-

Pomáhají při vstupu ţáků do školní budovy
Pomáhají s dohledy o přestávkách
Věnují se ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Třídní učitelé a ţáci
-

Škola se otevírá v 7,40 hodin
Kaţdá třída má vymezený vchod do školní budovy. Tento vchod bude zřetelně
označen. Za pomocí asistentů pedagoga jdou ţáci individuálně do tříd.
1. A – vchod do školní druţiny
1. B – označené dveře u hlavního vchodu
2. A – označené dveře u hlavního vchodu
2. B – boční vchod u hlavní chodby (únikový východ)

Zásady pobytu ve třídách
-

Upravení přestávek, zařazování protahovacích cviků
Časté větrání tříd
Podle počasí moţnosti vyuţití venkovních prostor v areálu školy (i mimo něj)
V případě respiračních potíţí ţáků, vyvést ţáka do určených venkovních prostorů
Dohledy u tříd provádí určený asistent pedagoga

Odchody na oběd
-

1. A – 11,40 hodin
1. B – 11,40 hodin
2. A – 12,10 hodin

-

2. B – 12,10 hodin
Na oběd ţáky odvádějí třídní učitelé
Třídy mají pro konzumaci jídla vymezené a označené zóny s dostatečnými rozestupy
Třídy si odvádějí určené vychovatelky školní druţiny
Do jídelny se vstupuje vchodem pro strávníky a vychází se únikovým východem
směrem k tělocvičně

Zóny pohybu v budově školy
-

1. A – horní chodba u školní druţiny
1. B – spojovací chodba ke školní jídelně
2. A – polovina chodby od hodin směrem k tělocvičně
2. B – polovina chodby od hodin směrem k únikovému východu

Zóny pohybu ve venkovním areálu školy
-

1. A – antukové hřiště (vchod do ŠD)
1. B – vnější atrium, parkoviště (únikový východ)
2. A – prostor sadu a jurty (označený vchod do školy)
2. B – vnitřní atrium (vchod spojovací chodbou k ŠJ)

Prosíme všechny, aby respektovali tato pravidla. Rodiče, omezte na minimum svůj pohyb po
škole jen na nejnutnější případy. O Vaše děti se postarají stejně kvalitně i naši zaměstnanci.
Ostatní ţáci na distančním vzdělávání se řídí pokyny svých třídních učitelů a rozvrhem online
vzdělávání a rozvrhem samostudia. V ojedinělých případech jsou moţné i konzultace jeden na
jednoho a to po domluvě s konkrétním vyučujícím.
Prosíme, sledujte webové stránky školy a aplikaci Bakaláři. Online výuka je pro ţáky
povinná.
Děkujeme.
Milan Knápek, ředitel školy

