Informace k provozu školy od 30. 11. 2020 – 1. stupeň
Budova školy bude pro žáky 1. stupně ráno otevřena od 7. 25 hod.
Děti 1. B a všechny děti 2. ročníku budou vstupovat do školy bočním vchodem od družiny
jako při běžném provozu školy.
Žáci ostatních ročníků 1. stupně použijí pro vstup do školy hlavní vchod v době od 7. 25
hod. do 7. 45 hod. Věci si odloží v šatně a odtud za doprovodu své třídní učitelky odejdou
do svých tříd.
Rozvrh hodin je pro žáky beze změn. Vracíme se k základnímu rozvrhu hodin, který byl
platný od 2. září 2020. Klasickým způsobem se nevyučuje TV a HV, nebude probíhat
plavecký výcvik a děti 4. a 5. ročníku se neslučují do jazykových skupin na hodiny AJ.
Obědy jednotlivých ročníků budou mít děti rozfázovány v době od 11.00 hod. do 12. 35
hod.
Pro děti je v provozu ranní družina od 6. 00 hod., vstup pro ranní družinu zůstává stejný.
V jednom oddělení však mohou být jen děti stejného ročníku, proto zde přidáváme
i umístění jednotlivých ročníků nebo tříd v odpolední družině. Podle počtu přihlášených
dětí má každý ročník buď 1 nebo 2 oddělení.
1. ročník - 2 oddělení najdete ve školní družině nad jídelnou
2. ročník - 1. oddělení (děti 2. C a část dětí 2. A) bude na obchodní akademii
- 2. oddělení (děti 2. B a část 2. A) bude v klubovně u hřiště
(rozdělení třídy 2. A se včas dozvíte)
3. ročník – 2 oddělení najdete na obchodní akademii
4. ročník – 1 oddělení bude také na obchodní akademii
5. ročník – 1 oddělení bude ve školní družině nad jídelnou
Prosíme rodiče, aby zvážili délku pobytu svých dětí v družině s ohledem na trvalé nošení
roušek. Pro družinové děti jsou povinné 3 roušky, pro ostatní děti 2 roušky denně,
pro všechny pak vhodné oblečení dětí pro pobyt ve větrané třídě a popř. pro vycházky
venku.
Na děti se už moc těšíme.
Třinec 26.11.2020
Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy

