Organizace výuky na ZŠ F. L. Čelakovského od pondělí 30. 11. 2020
stanoveno v souladu s pokyny a doporučením ministerstev školství a zdravotnictví
VÝUKA
Prezenční výuka ve škole: docházka pravidelná:

1. - 5. ročníky a 9. ročníky

docházka liché týdny:

6. ročníky, 7. A a 7. B

docházka sudé týdny:

7. C a 8. ročníky

Dle rozpisu bude mít každá třída 6. - 8.ročníku jeden týden prezenční výuku ve škole a druhý
týden distanční vzdělávání doma. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách
a je organizována dle rozvrhů jednotlivých tříd včetně odpoledního vyučování.
Rozvrhy na 2. Stupni ZŠ jsou od 30. 11. 2020 upravené s ohledem na zajištění výuky.
Organizace vyučování je nastavena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých
tříd. Žáci jedné třídy se mohou pohybovat pouze v určených vymezených prostorech.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V době výuky TV bude probíhat
doplňování látky z tzv. hlavních předmětů, případně výuka vedlejších předmětů (která nebyla
realizována v době distanční výuky).
Dle pokynů MŠMT se bude klást důraz na časté a pravidelné větrání vnitřních prostor.
VSTUP do školy – budova CHELČICKÁ
Od 30. 11. 2020 bude škola ráno otevřena od 7.35 hod. do 7. 55 hod. a žáci budou vcházet
do školy určeným vchodem:
hlavní vchod:

1. A, 2. C, 3. B, 4. B

družinový vchod:

3. A, 3. C, 4. A, 4. C

zadní vchod:

1. B, 1. C, 2. A, 2. B

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Po vstupu
do školy se žáci přezují v prostoru šaten a neprodleně se přesunou do třídy.
Do školy je zakázán vstup žákům a osobám s příznaky infekčního onemocnění.
Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole s výjimkou doby konzumace stravy. Každý žák bude mít s sebou na den
minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená
hygienická pravidla, dodržování zásad osobní a provozní hygieny, hygienu rukou při příchodu
do školy, školní jídelny, školní družiny, a dodržování odstupu podle možností.

VSTUP do školy – budova JEZERNÍ
S ohledem na probíhající rekonstrukci chodníků je možný vstup do školy pouze tzv. zadním
vchodem z ulice Rybniční. Podchod pod silnicí ve směru k ulici Míru bude zachován (viz
situační plánek na webových stránkách města a školy).
Časy pro vstup do školy dle ročníků:
7.30 hod. 5. ročníky
7.35 hod. 6. ročníky a 8. ročníky
7.40 hod. 7. ročníky
7.45 hod. 9. ročníky
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Po vstupu do školy se žáci přezují
v prostoru šaten a neprodleně se přesunou do třídy.
Do školy je zakázán vstup žákům a osobám s příznaky infekčního onemocnění.
Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole s výjimkou doby konzumace stravy. Každý žák bude mít s sebou na den
minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená
hygienická pravidla, dodržování zásad osobní a provozní hygieny, hygienu rukou při příchodu
do školy, školní jídelny, školní družiny, a dodržování odstupu podle možností.
STRAVOVÁNÍ – budova JEZERNÍ
Školní jídelna je v provozu. Žáci nastupující do školy dle výše uvedeného rozpisu mají
oběd automaticky přihlášen. Pokud se nebudou stravovat, je nutné obědy vždy odhlásit.
Pro případné odhlášení obědů je nutno použít buď přihlašovací systém www.strava.cz , nebo
vyřídit odhlášení telefonicky s vedoucí školní jídelny.
Po dobu rekonstrukce chodníků není umožněn výdej stravy do jídlonosičů. Žáci
na distanční výuce mají možnost odebrání stravy v jídelně v čase13.40 hod. do 13.50 hod.
DRUŽINA
Dočasně je pozastavena činnost všech zájmových útvarů družiny, pokud se nejedná o kroužky
respektující zachování homogenity skupiny.

Ve Strakonicích 24. 11. 2020

Mgr. et Mgr. Radek Čejka
ředitel školy

