
Základní škola Valdice

Ve Valdicí
ch 13. listopadu 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Vážení rodiče.
Níže Vám přikládám informace o provozu školy  a vyučování od 18. listopadu 2020. Žáci 1. a 2.
třídy se vrací do školních lavic, děti 3. - 5. třídy setrvají u distanční formy. Abychom se maximálně
přiblížili běžnému fungování školy a vyučování, děti 1. a 2. třídy se vracejí k běžnému rozvrhu. Děti
vyšších  tříd  se  s  drobnými  změnami  taktéž  vrací  k  původnímu  školnímu  rozvrhu.  V  případě
prvňáčků a druháčků odpovídajícím způsobem upravíme hodiny TV a HV,  děti  od 3.  třídy tyto
hodiny a hodiny VČ mít nebudou. Činnost školní družiny pro děti 1. a 2. třídy bude bez omezení, děti
1. a 2. třídy budou rozdělené na dvě oddělení, abychom dostáli požadavku homogenních skupin.
Tolik ve zkratce.

Vážení rodiče, děkuji Vám za Vaši podporu a pomoc při dálkové výuce, snad se čas internetového
vyučování krátí i pro děti ostatních tříd.

Tibor Vojtko, řed. školy

(I) Rozvrh hodin a organizace vyučování:
1. a 2. třída:

- prezenc�ní
 vyuc�ova
ní

- vrací
me se k rozvrhu ze zac�a
 tku s�kolní
ho roku (rozvrh je ve Š"kole OnLine)
- hodiny TV a HV probe�hnou na
hradní
 formou (bez zpe�vu a sportovní
ch c�inností
) v 
souladu s rozvrhem – pokud to poc�así
 jen trochu dovolí
, de� ti budou chodit ven – prosí
me
o oblec�ení
 do kaz�de
ho poc�así

- de� ti 1. a 2. tr�í
dy se nemí
sí
, nepotka
vají

- pr�í
hod do s�koly de� tí
 1. tr�í
dy – zadní
m vchodem
- pr�í
chod do s�koly de� tí
 2. tr�í
dy – hlavní
m vchodem
- trva
  poz�adavek na zvy
s�enou hygienu
- po dobu cele
ho dne budou mí
t de� ti i paní
 uc�itelky rous�ky (prosí
me o alespon�  4 rous�ky a
pravidelne
  praní
…)
- vzhledem k tomu, z�e budeme s�kolní
 tr�í
dy ve� trat, prosí
m, aby de� ti me� ly mikiny nebo 
svetry
- trva
  za
kaz vstupu rodic�u/  a cizí
ch osob do s�koly

3. - 5. třída:
- da
 lkove
  vyuc�ova
ní

- s drobny
mi zme�nami se vrací
me k rozvrhu hodin (zvys�ujeme poc�et hodin! A tak trochu 
de� ti ohlí
da
me, budou-li samy doma)
- ve 3. tr�í
de�  zachova
va
me de� lení
 na skupiny A a B
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- rozvrh hodiny bude od 17. 11. 2020 v Kalenda
 r�i MŠ Teams
- hodiny TV, HV a VC"  nebudou probí
hat (mu/ z�e by
 t zada
n doma
cí
 u
 kol)
- pr�ihlas�ova
ní
 do hodin sta
 le pr�es Kalenda
 r�  MŠ Teams
- vyuc�ovací
 hodiny budou zac�í
nat jako ve s�kole (7:55 hod., 8:55 hod., 10.00 hod., 10:55 
hod., 11:50 hod., 12:45 hod.)
- de� ti, ktere
  mají
 mí
t předmět speciálněpedagogické péče nebo intervenci, budou 
kontaktova
ny a formou individua
 lní
 konzultace tato podpu/ rna
  opatr�ení
 probe�hnou 
osobne�  ve s�kole
- trva
  za
kaz vstupu rodic�u/  a cizí
ch osob do s�koly

(II) Provoz ŠD pro 1. a 2. třídu:
- provoz s�kolní
 druz� iny beze zme�n (ranní
 druz� ina 6:30 – 7:30 hod., odpolední
 druz� ina 11:40 – 
16:00 hod.)
- kaz�da
  s�kolní
 tr�í
da ma
  sve
  odde� lení
 – odde� lení
 se nemí
sí

- vychovatelka pro 1. tr�í
du: Alena Kosa
kova
 , odde� lení
 je umí
ste�no v 1. tr�í
de�  – pr�i vyzvednutí
 
dí
te� te klepejte na okno :)
- vychovatelka pro 2. tr�í
du: Bc. Tereza Nova
kova
 , odde� lení
 je umí
ste�no ve Š"D (zvon� te na Š"D)
- podmí
nky vyzveda
ní
 a omlouva
ní
 de� tí
 ze Š"D jsou stejne
 , jako pr�i be�z�ne
m chodu s�koly

(III) Školní stravování:
- vs�echny de� ti mají
 na
 rok na s�kolní
 stravova
ní

- za objedna
vky obe�du/  odpoví
dají
 rodic�e
1. a 2. třída:

- rodic�e si obe�dy pro sve
  de� ti musí
 objednat sami a to do 16. 11., vc�etne�  (strava.cz)
- je zapotr�ebí
 objednat si obe�dy i na dals� í
 ty
dny, vc�etne�  prosince – hlí
dat si objedna
vky

3. - 5. třída:
- de� ti mají
 na
 rok na odebí
ra
ní
 obe�du/ , pouze vs�ak do jí
dlonosic�u/  (stravova
ní
 v prostora
 ch 
jí
delny není
 moz�ne
 )
- rodic�e si obe�dy pro sve
  de� ti  musí
  objednat sami a to do 16. 11.,  vc�etne�  (strava.cz),  
vc�etne�  obe�du/  na prosinec  – hlí
dat si objedna
vky
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