Provoz Základní školy Manětín od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021
Dle rozhodnutí vlády ČR a informací MŠMT ze dne 23. prosince 2020 je od 4. ledna 2021 do 10. ledna
2021 povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku, jejich výuka bude probíhat
prezenční formou. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny dle
jejich platných přihlášek. Odpolední provoz školní družiny je i nadále omezen na dobu do 15.00 h.
Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Prezenční výuka – žáci 1. a 2. ročníku







Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu s drobnými úpravami.
Dopolední hodiny TV budou realizovány formou pobytu venku na vycházce, pokud to počasí
dovolí, případně vyučující zařadí jiné činnosti.
Při hudební výchově nebude vyučován zpěv – vyučující zařadí jiné činnosti.
Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole zakryta ústa a nos rouškou s výjimkou konzumace
jídla a pití. Z tohoto důvodu vybavte prosím svoje děti alespoň dvěma rouškami na každý den
(v případě odpoledního pobytu ve školní družině minimálně třemi).
Ve třídách bude prováděno pravidelné intenzivní větrání – minimálně 5 minut o každé
přestávce a 5 minut uprostřed každé vyučovací hodiny, proto svoje děti vybavte dostatečně
teplým oblečením.
Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou. Při vstupu do budovy školy si desinfikují ruce
desinfekčním prostředkem. Desinfekce je k dispozici též v každé učebně a na toaletách.

Distanční výuka – žáci 3. – 9. ročníku






Žáci pracují z domova dle pokynů jednotlivých vyučujících.
Povinností žáků je zúčastnit se živého vysílání, pokud jim v tom nebrání závažné důvody.
Datum a čas živého vysílání v jednotlivých předmětech žáci zjistí z rozvrhu ve Škole OnLine
(symbol kamery u daného předmětu).
Úkoly z jednotlivých předmětů jsou zadávány taktéž prostřednictvím Školy OnLine.
V nezbytných případech je opět možno žákům na distanční výuce zapůjčit školní tablet.
Podrobnosti lze domluvit s ředitelkou školy na tel. čísle 725 972 193.

Školní jídelna







Žáci na prezenční výuce budou mít obědy ve školní jídelně přihlášené dle platných přihlášek.
V případě nezájmu o odebírání školních obědů je nutné je odhlásit, a to vždy nejpozději
předchozí pracovní den do 14:00 h.
Žáci na distanční výuce budou mít obědy ve školní jídelně odhlášené. V případě zájmu o
odebírání obědů si musí oběd na 4. 1. přihlásit nejpozději ve čtvrtek 31. 12. do 12:00 h
u vedoucí školní jídelny (tel.: 733 677 071, e-mail: jidelna@zsmanetin.cz, portál Strava.cz),
na další dny standardně nejpozději předchozí pracovní den do 14:00 h.
Žáci na distanční výuce mají možnost odebírat oběd pouze do vlastních jídlonosičů. Každý žák
musí mít k dispozici 2 sady jídlonosičů, vždy řádně podepsané (nejlépe nesmazatelným
lihovým fixem).
Obědy připravené do jídlonosičů se vydávají vždy ve 13.30 u zadního vchodu do budovy školy
(u jídelny). Při odebrání oběda žáci vždy odevzdají další sadu řádně umytých jídlonosičů na
další pracovní den.
Předání jídlonosičů na pondělí 4. 1. si jednotliví strávníci domluví s vedoucí školní jídelny
individuálně na výše uvedeném telefonním čísle.

Případné dotazy k provozu školy zodpoví třídní učitelé nebo ředitelka školy.
V Manětíně den 28. 12. 2020
Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

