Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 – návrat dětí 1. a 2. ročníku
Vážení rodiče, s ohledem na mimořádnou situaci věnujte, prosím, pozornost těmto
pokynům:
Budova školy bude pro žáky ráno otevřena od 7. 30 hod.
1. B a 2. A
Třída 1. B a 2. A bude vcházet do školy jako obvykle bočním vchodem od družiny a děti
zůstanou ve svých kmenových třídách.
1. A a 1. C
Třída 1. A a 1. C použije pro příchod do školy boční vchod od tělocvičny a žáci se mohou
těšit také na svoji třídu. Přezouvat se budou v chodbě před tělocvičnou.
2. B a 2. C
Třída 2. B se bude učit ve třídě 3. B, třída 2. C se bude učit ve třídě 4. C.
Žáci těchto tříd vejdou do školy hlavním vchodem a použiji šatny těch tříd, ve kterých se
teď budou učit.
Žáky si budou vyzvedávat u jednotlivých vstupů vždy třídní učitelky v čase
7. 35 – 7. 45 hod.
Pro děti je zajištěna ranní družina od 6. 00 hod., obědy i odpolední družina.
Vstup pro ranní družinu zůstává stejný.
Děti, které budou navštěvovat odpolední družinu, budou rozděleny takto:
-

1. A, 2 A, 2. C – obchodní akademie
1. B, 1. C
- budova školy
2. B
- bude na klubovně

Prosíme rodiče, aby zvážili délku pobytu svých dětí v družině s ohledem na trvalé nošení
roušek. Pro družinové děti jsou povinné 3 roušky denně, pro ostatní děti 2 roušky
denně, pro všechny pak, prosíme, vhodné oblečení pro pobyt ve větrané třídě a popř. pro
vycházky venku.
Rozvrh hodin je pro žáky částečně upraven na 4 vyučovací hodiny denně.
Obědy začínají v 11. 20 pro 1. ročník a v 11. 40 pro 2. ročník. Poté je možno na děti, které
nenavštěvují školní družinu, čekat před jednotlivými vchody.
Na děti se už moc těšíme.
Třinec 30.12.2020
Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy

