Výuka od 4. 1. 2021
Vážení rodiče,
od 4. 1. 2021 přechází základní školy do 5. stupně systému PES. Výuka bude probíhat pro 1. a 2. ročníky
prezenčně ve škole (za podmínky dodržení homogenity třídy při výuce i ve školní družině). Pro 3. - 9.
ročníky bude výuka probíhat distančně (rozvrhy budou zveřejněny na webových stránkách).

Organizace výuky pro 1. a 2. ročníky
Výuka bude začínat v 8:00 hodin a bude probíhat podle rozvrhu s drobnými úpravami. Nebude
umožněna výuka tělesné výchovy a zpěvu. Tyto vyučovací hodiny budou nahrazeny jinými předměty,
dle aktuální potřebnosti výuky. Všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve školních prostorách
nasazenou roušku – a to i při výuce. Doporučujeme vybavit děti minimálně 2 rouškami v uzavíratelném
obalu.

Školní jídelna
Pro děti 1. a 2. ročníku bude fungovat školní jídelna v běžném provozu. Pro zájemce z řad žáků vyšších
ročníků bude umožněn výdej oběda (bez polévky a nápoje) do menu boxu. Obědy je možno přihlásit
přes webovou aplikaci strava.cz nebo na e-mailu jana.jezkova@2zsjh.cz. Pokud bude oběd přihlášen
přes webovou aplikaci, není již nutné žádat o oběd přes email.
Doba vydávání oběda pro žáky na distanční výuce a ostatní strávníky bude následující - 11:00 – 11:30
a 13:00 – 13:30. Obědy budou vydávány výdejovým okénkem u školní jídelny, žákům nebude z
hygienických důvodů umožněn vstup do budovy školní jídelny. Před výdejovým okénkem je potřeba
dodržovat hygienická opatření - zakrytý nos a ústa a dodržování rozestupu 2 metry.
Žákům, kteří se budou účastnit prezenční výuky (1. a 2. ročník) a zaměstnancům školy budou obědy
vydávány v době od 11:30 do 13:00 hodin ve školní jídelně.
Obědy je nutné předem přihlásit! (web - strava.cz nebo na emailu jana.jezkova@2zsjh.cz)

Školní družina
Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00 hodin a provoz jednotlivých oddělení školní družiny
bude probíhat ve třídách 1. A, 1. E a ve družinách u školní jídelny. Následující rozpis místností se týká
ranní i odpolední družiny.
Rozpis místností pro jednotlivé třídy
třída 1. A – ŠD ve třídě 1. A (Bc. Eva Neumannová)
třída 1. E – ŠD ve třídě 1. E (Kateřina Šprinclová)
třída 2. A – ŠD u jídelny - 1. oddělení (Mgr. Vlasta Uhlíková)
třída 2. E – ŠD u jídelny - 2. oddělení (Jana Zíková, DiS.)

Při prezenční výuce budou dodržována zvýšená hygienická pravidla, včetně pravidelného větrání,
která již byla nastavena manuálem MŠMT před zahájením školního roku 2020/2021. Doporučujeme
rodičům zvolit dětem do třídy vhodné oblečení, které bude uzpůsobeno častému větrání ve třídách.
Děkujeme za pochopení.
Vedení školy

