Organizační informace k nástupu dětí 3. - 5. tříd
v týdenních rotacích od 19. 4. 2021
V pondělí 19. dubna nastoupí do školy žáci 3., 4. a 5. ročníku.
Děti musí mít alespoň 2 chirurgické roušky na den. V případě chladnějšího počasí zajistěte
dětem teplejší oblečení z důvodu častého větrání tříd a pobytu venku při vycházkách.
Výuka probíhá podle stálých rozvrhů hodin.
Obědy i odpolední školní družina jsou pro děti zajištěny v plném rozsahu.
Ranní družina je v provozu od 6. 00 hod, ale pouze pro děti zaměstnanců speciálních
profesí, kteří jsou zařazeni do kritické infrastruktury.
Žácí 1. a 2. ročníku budou tento týden pokračovat doma povinnou distanční výukou.
Pro tyto žáky je vyhrazen už od rána až do jejich odpoledního odchodu ze školy prostor v naší
školní knihovně, vchod ze dvora - bude označen. Testováni budou v PO a ČT v aule, výuka
proběhne ve třídách. Odpoledne si zde děti budete i vyzvedávat.
Žáci 3. a 5. ročníku budou vstupovat do školy hlavním vchodem.
Čas vstupu pro 3. třídy je 7. 30 hod – 7. 40 hod
Čas vstupu pro 5. třídy je 7. 45 hod – 7. 55 hod
Děti si odloží v označené šatně a za doprovodu své třídní učitelky půjdou do svých
kmenových tříd, kde proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek samotestování dětí AG testy za
asistence třídní učitelky a vychovatelky školní družiny.
Žáci 4. ročníku vstoupí do školy bočním vchodem od tělocvičny, pro odložení obuvi a
oblečení budou používat označené šatny u tělocvičny.
Čas jejich vstupu je 7. 30 hod – 7. 40 hod
Po příchodu do třídy se rovněž otestují, stejně jako žáci 3.a 5. tříd.
Žákům 5. ročníku v této době rotační výuky nemůžeme z organizačních důvodů družinu
zajistit.
Rozmístění tříd do družin:
Obchodní akademie – 3.B, 3. D, 4. A, 4. C
Škola – 3. A, 4. B
Klubovna – 3. C
Děkujeme za spolupráci. Na děti znovu ve škole se už moc těšíme.
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