Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz, datová schránka: hws6utu

Pravidla provozu škol od 30. 11. 2020
Platí po dobu platnosti vládních opatření
-

-

Od 30. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka žáků 1. stupně a 9. ročníků.
Žáci 6. 7. a 8. ročníků se budou střídat ve škole po 1 týdnu
 30. 11. nastoupí do školy 6. ročníky, 7. a 8. budou mít povinnou distanční výuku
 7. 12. nastoupí do školy 7. a 8. ročníky, 6. budou mít povinnou distanční výuku
Od 30. 11. 2020 bude nastaven rozvrh hodin jako před uzavřením škol 14. 10. 2020 – bude
platit pro prezenční i distanční výuku.
Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání.
Tělesná výchova bude při prezenční výuce řešena vycházkami (v závislosti na počasí), při
distanční výuce je doporučeno cvičení na správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (jednotlivé třídy se neslučují, ani jinak
neprolínají) – platí i pro skupiny cizích jazyků.
Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce).
Provoz školní družiny bude zajištěn pro všechny přihlášené od 6,00 do 16,00 hodin, skupiny
budou rozděleny podle ročníků.
Od 30. 11. 2020 končí provoz škol určených pro péči o děti rodičů vybraných profesí.
Učitelé zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během každé
přestávky a jednou během vyučovací hodiny – rodiče zajistí teplejší oblečení svých dětí.

Školní jídelna
-

-

-

od 30. 11. 2020 je výdej obědů pro prezenčně vzdělávané žáky a zaměstnance prodloužen od
11,45 do 14,00 hodin, v tuto dobu je vstup do jídelny ostatním osobám ZAKÁZÁN
žákům na distanční výuce, žákům nemocným nebo cizím strávníkům bude od 14,00 do 14,15
hodin vydán oběd do přinesených nádob, z hygienických důvodů bude oběd vydán na tác
a na určeném místě si ho sami přendají
od 30. 11. 2020 budou obědy všem přihlášeným žákům aktivovány, žáci, kteří si nebudou
chtít oběd odebrat, si ho musí sami odhlásit na webu https://jidelny.me.cz/jidelna24/, nebo
od 7 do 8 hodin telefonicky na tel 415 741 012, nebo na emailu:
skolnijidelna.jizni@seznam.cz
prodej obědů v pondělí a ve středu od 7,00 do 11,00 hodin
v jídelně nesmí být současně více osob, než je míst k sezení
žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace
stravy
při čekání na výdej stravy a při odnosu nádobí dodržují všichni 2 metrové rozestupy podle
značek

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika
pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví
pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).
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