Informace k provozu školy od 04. 01.2021
časy příchodů do ZŠ Americká
DOMEČEK:
PT 1
PT2

7,40 vstup obvyklý z průjezdu
7,50 vstup obvyklý z průjezdu

1.PATRO:
I.A

7,40 vstup bočním vchodem přes školní hřiště

PŘÍZEMÍ:
II.A
II.B

7,40 vstup hlavním vchodem u vrátnice
7,50 vstup hlavním vchodem u vrátnice

2.PATRO:
I.B

7,50 vstup bočním vchodem přes školní hřiště

časy příchodů do ZŠ Radčice
RI/1., 3.
RII/2.

7,40
7,50

Prezenční výuka (každodenní) probíhá v homogenních skupinách ve třídách:
PT1, PT2, I.A, I.B, II.A, II.B, RI/1., 3., RII/ 2.
Distanční výuka (na dálku):
ZŠA: 3. – 9. ročníky
ZŠR: RIII/4., 5.
Prezenční výuka dle režimu rozvrhu platného od září.
Distanční výuka dle pokynů TU.
Vzhledem k zákazu zpěvu a sportovních činností včetně plavání při vzdělávání,
bude probírána v hodinách HV hudební nauka a teorie a v hodinách TV, SH teorie,
pravidla, historie, … sportů; případně dle počasí, bude zařazen pobyt žáků na
čerstvém vzduchu. V manuálu MŠMT je v hodinách doporučené časté větrání, proto
zvažte adekvátní oblečení svých dětí.
Konec výuky je podle rozvrhu s přihlédnutím k rozpisu oběda.
Provozní doba ŠD je v režimu provozu platného od září.
ŠDA 6,00 – 7,40 a 11,40 – 16,30
ŠDR 6,30 – 7,40 a 11,40 – 16,45
Na základě dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn
provoz školní družiny. Nejvyšší počet účastníků ŠDA je v PT1 a I. B, v ŠDR RII/2.
Z toho vyplývá zařazení do jednotlivých oddělení ŠD.

ZŠ Americká
1.oddělení ŠD: děti z PT1
2.oddělení ŠD: žáci I.B
ZŠ Radčice
1.oddělení ŠD: žáci RII/2.
Žáci přípravných, prvních a druhých ročníků mají obědy ve školní jídelně automaticky
přihlášené. V případě nezájmu, musí zákonný zástupce oběd odhlásit.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní
družiny. Žáci budou mít v igelitovém sáčku minimálně 2 kusy náhradní roušky!
Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech!!!

