Základní škola J. Šlosara Sviadnov
Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Pro tyto
žáky je tedy povinná prezenční výuka. Ostatní žáci pokračují v povinném vzdělávání
distančním způsobem.
Družina i školní jídelna jsou plně v provozu.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují,
ani jinak neprolínají). Aby při příchodu žáků do školy nedocházelo ke kontaktu mezi žáky
z různých tříd, žáci 1. ročníku přijdou do školy na 7:30 hod, žáci 2. ročníku pak na 7:45
hod. Prosím o přesné dodržování časů příchodů.
Tento časový rozpis se týká žáků, kteří nevyužívají ranní družinu. Žáci, kteří chodí do ranní
družiny, přicházejí do školy v době od 6:30 hod do 7:25 hod.
Prosím rodiče o dodržování nastavených opatření, tj. nevstupovat do prostoru
žákovských šaten a mít vždy na obličeji roušku, popř. použít desinfekci a udržovat
patřičné rozestupy. Chráníme tak zdraví dětí.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole. Prosím rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem
roušek dle délky pobytu dítěte ve škole, cca 3 - 4 ks roušek. Vlhká rouška ztrácí ochrannou
funkci. Dítě bez roušky nebude vpuštěno do budovy školy.
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. Pobyt žáků na čerstvém vzduchu a pravidelné
větrání vnitřních prostor jsou důležitá opatření.
Přísná hygienická pravidla a nařízení se týkají rovněž provozu školní jídelny. Žáci
jednotlivých tříd budou obědvat odděleně.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní
družiny. Žáci 1. ročníku budou navštěvovat ŠD II – postará se o ně paní vychovatelka
Vladimíra Recmanová. Žáci 2. ročníku budou navštěvovat ŠD I pod vedením Bc. Renáty
Damkové.

Případné dotazy ráda zodpovím, nejasnosti objasním.

Mgr. Ludmila Sládečková, ředitelka školy

