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Na základě usnesení vlády se ve škole od pondělí 4. 1. 2021  POVOLUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST pouze            

ŽÁKŮM 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky pokračuje povinná prezenční výuka. 

Pro ostatní třídy 1. stupně (3. – 5. ročník) a celý 2. stupeň bude platit povinné vzdělávání distančním způsobem 

(výuka v domácím prostředí).  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HYGIENICKÉ PODMÍNKY 

POBYT VE TŘÍDĚ 

ODCHOD ZE ŠKOLY 

 vše viz pokyny z 13. 11. 2020 

 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU 

 při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla stanovení krizovými opatřeními, zjm. 

zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupů (neplatí pro rodinné příslušníky) 

 pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost nasazení roušky a dodržování rozestupů 

 žáci budou před školou organizováni do skupin, které si pověřený pedagogický pracovník vyzvedne či 

vydá pokyny k přesunu do šaten a tříd 

o 1. třída 7.15 hod před budovou školy (děti si vyzvedne TU Z. Vraníková) *)neplatí  pro děti z ranní družiny 

o 2. třída 7.20 hod před budovou školy (děti si vyzvedne TU M. Chovancová) 

o PROSÍME o dodržování času příchodu ke škole z důvodu minimalizování kontaktů mezi 

jednotlivými třídami! 

 pokud to není nezbytně nutné, žádáme doprovod dětí, aby ani on zbytečně nepobýval v blízkosti 

skupinek dětí před školou 

 

 povinné distanční vzdělávání dle zavedených pravidel cca 1 – 2 teamsové hod/den (podrobnosti zasílají 

TU do edupage) 

 povinné distanční vzdělávání dle zavedených pravidel před Vánocemi  + nově RH pro 9. ročníky  

 všechny ročníky 2. stupně budou pokračovat v tzv. rotačním rozvrhu hodin, který vychází z původního 

rozvrhu hodin ze začátku září; tímto rozvrhem  se před Vánoci vzdělávali žáci 6. – 8. ročníků (vyznačené 

teamsové hodiny); 9. ročníky se k tomuto stylu přidávají (podrobnosti zasílají TU do edupage) 
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 i nadále jsou umožněny prezenční individuální KONZULTACE ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka; konzultace bude možné zrealizovat 

na základě PŘEDEM DOMLUVENÉ SCHŮZKY (ŘŠ, pedagog) 

 

 provoz školní družiny ranní i odpolední bude probíhat časově bez omezení pouze pro děti z 1. a 2. třídy 

 organizace skupin bude následující: 

o 1. třída: prostor školní družiny, vychovatelka Lenka Pešková (tel.: 739 491 975) 

o 2. třída: prostor školního klubu, vychovatelka Helena Kulíšková (tel.: 605 509 687) 

 výtvarný kroužek v rámci školní družiny SE KONAT NEBUDE 

 ranní družina pouze pro děti z 1. ročníku (režim stejný jako od 30. 11. 2020) 

 

 od pondělí 4. ledna 2021 budou všem žákům 1. a 2. třídy, kteří chodili běžně na oběd, hromadně  

obědy přihlášeny; pokud je žák nemocný a nenastoupí v pondělí do školy, nahlaste to vedoucí školní 

jídelny (tel.: 605 063 898) 

 od pondělí 4. ledna 2021 budou také všem žákům 3. – 9. ročníků, kteří chodili běžně na oběd, 

hromadně obědy odhlášeny 

 obědy budou ve školní jídelně zájemcům vydávány za přísných hygienických pravidel 

 jídlo ani pití si sami strávníci nenabírají, taktéž příbory budou jednotlivcům vydávány personálem 

jídelny 

 při výdeji jídla se musí být zajištěny obvyklé rozestupy 

 roušku je možné odložit pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku 

 před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije desinfekci rukou 

 se zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla 

 

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na odebrání stravy za dotovanou cenu žákovského 

oběda. Pokud máte pro své děti zájem o tuto formu stravování, kontaktujte vedoucí školní jídelny, se kterou 

se domluvíte na detailech a přihlášení. 

Pro takto přihlášené žáky vzdělávající se distančním způsobem bude vyhrazen pro odebrání krabiček či 

jídlonosičů čas 11.00 – 11.30 hod 

Obědy bude možné odebírat pouze do jídlonosičů nebo do jednorázových krabiček za podmínek, které platí od 

začátku školního roku: 

1. jídlonosič donesete do školní kuchyně nejpozději do 8.30 hod, aby se zajistilo umytí  v myčce při 

vysoké teplotě, a tím se dodržely zásady bezpečného stravování; hotový oběd si vyzvednete 

vchodem od rampy ve stanoveném čase 

2. oběd si vyzvednete v jednorázové krabičce vchodem od rampy ve stanoveném čase; krabička je za 

poplatek 5,- Kč; 

3. dotazy ohledně odebírání obědů zodpoví vedoucí ŠJ na tel.: 571 447 329 nebo  605 063 898 

 

V Horní Lidči dne 30. 12. 2020 

           Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy 


