Organizační pokyny k obnově prezenční výuky žáků 2. st. dne 30. 11. 2020
-

-

-

-

-

Žáci 6. – 8. roč. nastupují dne 30. 11. k rotační prezenční výuce.
Od 30. 11. do 4. 12. 2020 žáci tříd A a B se vzdělávají ve škole dle standardního rozvrhu. Žáci tříd C a D
zůstávají doma a vzdělávají se distančně.
Od 7. 12. do 11. 12. 2020 žáci tříd C a D se vzdělávají ve škole dle standardního rozvrhu. Žáci tříd A a B
zůstávají doma a vzdělávají se distančně.
V následujících týdnech střídání (rotace) pokračuje až do odvolání.
Žáci, kteří zůstávají doma mají nadále povinnost se vzdělávat distančně. Není nadále povinná výuka online,
avšak v primárních předmětech (M, Čj, Aj) může pokračovat online výuka dle uvážení vyučujícího (max. 3x
týdně avšak už dle standardního rozvrhu). Ostatní předměty se učí distančně.
Žáci 9. ročníku nastupují dne 30. 11. ke standardní prezenční výuce.
Vstup do budovy školy:
7. 30 – 7. 45 žáci 1. st.
7. 45 – 7. 50 6. roč.
7. 50 – 7. 55 7. roč.
7. 55 – 8. 00 8. roč.
8. 00 – 8. 05 9. roč.
(žákům, kteří dojíždějí z okolních obcí, je umožněn po dohodě a pod dohledem TU vstup do budovy
vchodem F /aula/ mimo výše stanovený čas)
V průběhu celé prezenční výuky je nařízeno zachovat homogenitu třídy. Lze dělit na skupiny jednu
konkrétní třídu. Nelze však dělit na skupiny a prolínat žáky různých tříd.
Plnění hygienických nařízení a protiepidemiologických opatření má přednost před plněním ŠVP.
AJ – bude probíhat v kmenové třídě a nebude se dělit na skupiny.
2. cizí jazyk – žáci zůstávají ve své kmenové třídě a pracují dle pokynů vyučujícího.
Volitelné předměty - žáci zůstávají ve své kmenové třídě a pracují dle pokynů vyučujícího. Pracovní činnosti
– konkrétní třídu lze dělit na dvě skupiny (vaření – dílny)
Hudební výchova – bez zpěvu
Tělesná výchova – procházky, venkovní posilovna…
Oběd
Třída A a C obědvá v jídelně, třída B a D v chodbě k tělocvičně. V případě, že daná třída má dle rozvrhu
volnou hodinu na oběd, vyčká a do jídelny vchází v určeném čase.
12. 35 – 12. 55
12.55 – 13. 15
13. 15 – 13. 35
13. 35 – 13. 50
13. 50 – 14. 05

-

6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. C, D (další týden výměna za A, B)
9. A, B (další týden výměna za C, D)

Hygienická opatření:
Všechny osoby během přítomnosti v budově školy mají povinností mít roušku (i během vyuč. hodin).
Během každé přestávky a v polovině každé vyučovací hodiny proběhne větrání vnitřních prostor (třídy,
učebny…) nejméně v délce 5. min.
Doporučujeme žákům teplé sportovní oblečení, dobré jsou mikiny, svetry, čepice, rukavice, sportovní boty
na ven a teplé ponožky.
Žáci budou mít nejméně 2 roušky a sáčky na jejich odkládání, doporučujeme denní dezinfekci roušek.
V dopoledních i odpoledních hodinách bude probíhat klasická dezinfekce prostor školy, v odpoledních
hodinách se bude provádět dezinfekce tříd ozónem.
Třinec 25.11.2020
Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy

