Prezenční výuka – ve velmi podobném režimu jako po nástupu tříd od 18.11.2020




přípravná třída
1.M, 1.Z, 1.MNŽ
2.M, 2.Z, 2.MNŽ

4. 1. 2020 nastoupí do školy přípravná třída, první a druhý ročník v následujících skupinách
● přípravná třída (TU – J. Andrle, ŠD – A. Procháčková)
● 1.M (TU – V. Matějová, AP – A. Pexa, ŠD – K. Filípková)
● 1.Z (TU – R. Fischerová, asistence v případě potřeby (po dohodě) – šk. porad. pracoviště, ŠD –
M. Paleček)
● 1.MNŽ (vyuč. – T. Yesilyurt, ŠD – M. Těšínská)
● 2.M (TU – P. Stoklasová, ŠD – I. Hantonová)
● 2.Z (TU – L. Kazdová, ŠD – V. Švábeníková)
● 2.MNŽ (vyuč. – K. Jůzlová, ŠD – I. Vrba)
skupiny se mezi sebou nemohou mísit
znovu bude v provozu skupina pro děti rodičů IZS (zajištění dohledu dle rozvrhu dobrovolné činnosti)
Pro pobyt ve škole platí zpřísněná hygienická pravidla, budeme dbát na jejich dodržování
● příchod všech žáků podle rozpisu, který platí od konce listopadu (rozšíření možného času
příchodu žáků)
vchod
DUŠNÍ

vchod
CURIE

7:30 - 7:45

2.M, 2.Z

1.M, 1.Z

7:45 - 8:00

1.MNŽ, 2.MNŽ

PřTř

●
●
●
●

při vstupu do budovy žádáme všechny o dezinfekci rukou
pohyb ve společných prostorách školy bude maximálně omezen – pohyb žáků pouze
v nejnutnějších případech
po příchodu do školy se žáci shromáždí ve třídách, v zadní části si odloží svrchní oděv a
přezují se do přezůvek (přezůvky budou ponechávány v učebnách)
uložení věcí do šatních skříněk proběhne po jednotlivých třídách podle stanoveného rozvrhu
(případně po dohodě třídních učitelek tak, aby se děti na chodbách nepotkávaly)

7:45

1.M

7:55

1.Z

7:45

2.M

7:55

2.Z

8:05

1.MNŽ

8:05

2.MNŽ

při příchodu
●
●

přípravná třída

výuka bude probíhat podle mírně upraveného rozvrhu – úpravy vzhledem k provozu školní
jídelny a oddělení skupin MNŽ
pro jednotlivé třídy připravíme rozvrh „přestávek“, podle kterého se bude řídit pohyb žáků i
zaměstnanců ve společných prostorách, včetně možnosti návštěvy toalet.
o 1. třídy budou využívat standardní toalety na chodbě v 1. patře

●
●
●
●

●

▪ 1.M – vždy na začátku přestávky (vždy v ´40 - ´45)
▪ 1.Z – vždy na konci přestávky (vždy v ´50 - ´55)
▪ 1.MNŽ – během vyučovací hodiny
o 2. třídy budou využívat menší toalety u svých tříd
▪ 2.M – vždy na začátku přestávky (vždy v ´40 - ´45)
▪ 2.Z – vždy na konci přestávky (vždy v ´50 - ´55)
▪ 2. MNŽ – během vyučovací hodiny
o přípravná třída bude využívat standardní toalety na chodbě ve 2. patře během
přestávky
o žáci ze skupiny IZS budou využívat standardní toalety na chodbě ve 2. patře mimo
dobu přestávky
při přesunech ve společných prostorách školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když
je to možné (nejméně 1,5 metru)
pedagogové budou dbát na zvýšenou hygienu (především mytí rukou) dětí
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (doporučujeme vyšší počet) a sáček
na uložení roušky; ve škole budou pro děti k dispozici náhradní jednorázové roušky
v každé učebně je nezbytné často větrat, pedagog zajistí větrání minimálně na začátku a na
konci vyučovací hodiny a jednou za hodinu v jejím průběhu minimálně po dobu 5 minut –
vybavte proto děti teplejším oblečením
je možné výuku realizovat ve venkovních prostorách i mimo prostory školy, dbát na
homogenitu skupin

Výuka anglického jazyka bude probíhat dočasně v homogenních skupinách
● vyučující vždy pro celou skupinu, skupina nebude dělena
● pokročilá skupina J. Sellerse – samostatně dle tříd (1x týdně běžná výuka, 1x zadána práce)
1. skupina 2. skupina
1.M

Matějová Sellers (Út)

1.Z

Fischerová Sellers (Čt)

1.MNŽ Yesilyurt
2.M Fischerová Sellers (Po)
2.Z
2.MNŽ


Yesilyurt Selllers (Čt)
Jůzová
v případě online výuky J. Sellerse
o 1.M, dohled nad žáky AP – Út
o 1.Z, dohled nad žáky asistující pedagog – Čt
o 2.M, dohled nad žáky asistující pedagog – Po
o 2.Z, dohled nad žáky TU – Čt

Výuka Hv
● bez zpěvu; posílit rytmické aktivity
● možnost zařazení lekcí etické výchovy

Výuka Tv
● nahrazena pobytem venku – aktivity na školním dvoře, vycházka se vzdělávacím obsahem
(propojit s Vtv, NS, Čj, M)
● bez sportovních aktivit
ŠKOLNÍ JÍDELNA
● oběd a konzumace oběda v uzavřených skupinách
● provoz školní jídelny se řídí pokyny zaměstnanců ŠJ
● oběd podle trvalého rozvrhu v průběhu 5. vyučovací hodiny – rozplánovat aktivity tak, aby
bylo možné je dokončit po obědě
„dřevěné stoly“

„plastové židle“

učitelská jídelna

11:45 - PřTř

11:55 - 1.M

12:05 - 1.MNŽ

12:15 - 1.Z

12:25 - 2.M

12:35 - 2.MNŽ

12:45 - 2.Z

12:55 – děti IZS

od 13:00 zaměst.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
● ranní družina není poskytována
● provoz školní družiny je omezen do 17:00, nebude fungovat společná (večerní) družina
● program školní družiny probíhá v homogenních skupinách, shodných s rozdělením pro výuku
● omezení pohybu ve společných prostorách je shodné s dopolední výukou
● ve venkovních prostorách, na školním hřišti, se budou žáci střídat dle stanoveného rozvrhu (v
případě zhoršeného počasí po dohodě jednotlivých vychovatelů)
● prostor školního dvora bude rozdělen na dvě části, každá bude určena pro venkovní aktivity
jedné skupiny
ŠKOLNÍ DVŮR
„Curie“

ŠKOLNÍ DVŮR
„Dušní“

12:15

PřTř

13:00

1.M

13:00

1.MNŽ

13:45

1.Z

13:45

2.M

14:30

2.Z

14:30

2.MNŽ

●
●

do aktivit školní družiny budou zařazeny i vycházky mimo prostory školy
skupiny 1.MNŽ a 2.MNŽ budou pro školní družinu využívat učebny ve 2. patře
o 1.MNŽ – učebna 5.M
o 2.MNŽ – učebna 5.Z

