Vážení rodiče,
od 30. listopadu 2020 se mění režim opatření na školách. Na základě rozhodnuti vlády se navrací
první stupeň ZŠ a devátý ročník do prezenční výuky. Zároveň zahájí rotační prezenční výuka ve
zbylých ročnících druhého stupně ZŠ. Školní docházka je pro žáky povinná. Doprovází ji opatření,
která jsou nařízena vládou a musíme je respektovat.
Prosíme tedy i nadále o pochopení a dodržování daných pravidel. Níže shrnujeme důležité
informace týkající se výuky i chodu školy od 30. listopadu 2020:
1. Dosavadní opatření školy – dodatek školního řádu, informace k distanční výuce a její pravidla,
postupy při nařízení karantény atd. zůstávají nadále v platnosti.
2. Prezenční výuka se týká všech ročníků prvního stupně. Žáci dochází do svých běžných tříd dle
původních rozvrhů.
3. Třídy se nemíchají. Pedagogické dohledy na chodbách a vyučující zajistí, aby nedocházelo o
přestávkách ke zbytečným kontaktům žáků. Stejně tak i při vstupu do školní budovy.
Případná společná výuka tříd je možná pouze ve stejném ročníku.
4. Není dovoleno zpívat při hudební výchově a cvičit v tělesné výchově.
5. V případě nutnosti budou rozvrhy tříd přizpůsobeny vzniklým (např. personálním) omezením.
6. Během pobytu ve škole mají všichni účastníci roušku.
7. Kroužky nadále neprobíhají nebo probíhají distančním způsobem.
8. Školní družina je v provozu dle aktuálního rozvrhu, který naleznete na www.zslelekovice.cz
9.

Ruší se běžná oddělení a žáci jsou zařazeni do oddělení podle tříd či ročníku. Třídy se smí
spojovat pouze v rámci ročníku. Ranní družina je z tohoto důvodu mimo provoz. Družina je z
organizačních a personálních důvodů v provozu pouze pro 1. – 4. ročník. (4.ročník s časovým
omezením)
10. Vyzvedávání děti ze školní družiny podléhá řádu školní družiny.
11. Školní jídelna i výdejna jsou v provozu dle aktuálních pravidel - viz manuál. Žáci, kteří se
běžně stravují, budou v prezenční výuce automaticky přihlášeni k odběru oběda.
12. Hygienická opatření v budovách školy probíhají dle doporučení a jsou dále nadstandardní.
Vážení rodiče, ještě jednou Vám děkujeme za pochopení všech našich opatření, která vyplývají ze
současné nelehké situace.
Velice si vážíme Vaší dosavadní spolupráce a trpělivosti, se kterou jste pomáhali zvládat Vašim
dětem distanční výuku a komunikovali s pedagogy, přestože i pro Vás je tato doba značně složitá!
Moc prosíme o další vzájemnou podporu a toleranci.
Snad se už brzy navrátí vše do očekávaného normálu!
Hodně zdraví!
Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy

