Vážení rodiče,
z důvodů aktuálních opatření vlády Vám předkládáme následující informace:
- povinná prezenční výuka se týká všech žáků I. stupně
- plavecký výcvik a kroužky jsou pozastaveny
Z důvodu bezpečnosti budou platit do odvolání tyto zásady:
✓ VSTUP DO ŠKOLY – vchodem u šaten
1. ročník – 7.30 hod.
2. ročník – 7.20 hod.
3. ročník – 7.25 hod.
4. ročník – 7.30 hod.
5. ročník – 7.25 hod.
✓ ŠATNA v určené místnosti – sdělí dospělá osoba
✓ ROUŠKY povinné ve všech prostorách školy (2 náhradní s sebou)
✓ DEZINFEKCE u vstupu do školy
✓ ROZVRH hodin zůstává beze změny,
místo hudební a tělesné výchovy bude zvolena vhodná aktivita
✓ KONEC vyučování:
1. ročník v 11.25 hod.
2. ročník ve 12.05 hod. (středa a pátek)
11.15 hod. (pondělí, úterý a čtvrtek)
3. ročník ve 12.35 hod., pouze ve středu v 11.20 hod.
4. ročník ve 12.35 hod.
5. ročník ve 12.30 hod.
✓ DRUŽINA bude zvlášť pro žáky jednotlivých ročníků

Vážení rodiče,
z důvodů aktuálních opatření vlády Vám předkládáme následující informace:
- povinná prezenční výuka se týká žáků II. stupně,
žáci 9. ročníku dochází do školy pravidelně každý den,
žáci 6. – 8. ročníku se budou po týdnu ve škole střídat:
v týdnu od 30.11. – 4.12.
6. a 8. ročník
v týdnu od 7.12. – 11.12.
7. ročník
v týdnu od 14.12. – 18.12.
6. a 8. ročník
v týdnu od 21.12. – 22.12.
7. ročník
- OBĚD - všichni žáci mají možnost odběru oběda.
Žáci, kteří mají distanční výuku, si musí oběd vyzvednout pouze do
jídlonosičů v době od 11.00 do 11.20 hod.
Upozorňujeme však, že žák, kterému byla nařízena karanténa nebo byl
umístěn do izolace, si nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.
Z důvodu bezpečnosti budou platit do odvolání tyto zásady:
✓ VSTUP DO ŠKOLY – vchodem u šaten
6. ročník – 7.25 hod.
7. ročník – 7.30 hod.
8. ročník – 7.30 hod.
9. ročník – 7.20 hod.
✓ ŠATNA v určené místnosti – sdělí dospělá osoba
✓ ROUŠKY povinné ve všech prostorách školy (2 náhradní s sebou)
✓ DEZINFEKCE u vstupu do školy
✓ ROZVRH hodin a informace k DISTANČNÍ výuce předá třídní učitel
✓ KONEC vyučování:
6. ročník v 12.20 hod.
7. ročník v 12.25 hod.
8. ročník v 12.25 hod.
9. ročník v 12.15 hod.
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