Provoz Základní školy Manětín od 1. 3. 2021
Vláda ČR schválila dne 26. 2. 2021 nový nouzový stav, který bude platit do 28.3.2021. Kromě dalších
opatření proti šíření COVID-19 rozhodla zavřít od 1. 3. 2021 základní školy, a to na tři týdny, tedy do
21. 3. 2021. Provoz ZŠ Manětín bude od 1. 3. 2021 takto:
Distanční výuka – žáci 3. – 9. ročníku



Distanční výuka těchto ročníků bude pokračovat podle stejných pravidel jako v uplynulé
době.
V nezbytných případech je stále možno žákům na distanční výuce zapůjčit školní tablet.
Podrobnosti lze domluvit s ředitelkou školy na tel. čísle 725 972 193.

Distanční výuka – žáci 1. – 2. ročníku



Žáci 1. a 2. ročníku přejdou na distanční výuku dle pokynů třídních učitelek.
V nezbytných případech je možno žákům na distanční výuce zapůjčit školní tablet.
Podrobnosti lze domluvit s ředitelkou školy na tel. čísle 725 972 193.

Školní družina


Školní družina bude uzavřena.

Školní jídelna






Všichni žáci budou mít obědy ve školní jídelně od 1. 3. 2021 odhlášené. Žáci povinně se
vzdělávající distančním způsobem (žáci 1. až. 9. ročníku) mají nárok na oběd za dotovanou
cenu (cena jako když chodí do školy). V případě zájmu o odebírání obědů mohou oběd opět
odebírat od 2. 2. 2021. Obědy si v tomto případě musí opět přihlásit v pondělí 1. 3. 2021
do 14:00 h u vedoucí školní jídelny (tel.: 733 677 071, e-mail: jidelna@zsmanetin.cz, portál
Strava.cz).
Žáci na distanční výuce mají možnost odebírat oběd pouze do vlastních jídlonosičů, oběd
nesmí konzumovat v jídelně. Každý žák musí mít k dispozici 2 sady jídlonosičů, vždy řádně
podepsané (nejlépe nesmazatelným lihovým fixem).
Obědy připravené do jídlonosičů se vydávají vždy ve 11.30 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 úterý 2. 3. 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 na tel. čísle 725 972 193.
V Manětíně den 27. 2. 2021
Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

