Základní škola Sokolov, Švabinského 1702, 356 01 Sokolov

Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

1. stupeň:
- prezenční výuka je povinná
- prezenční výuka pro všechny ročníky dle běžných rozvrhů (od 1. 9. 2020)
- zákaz plavání, tělesné a hudební výchovy (výuka bude probíhat teoretickou částí)
- prezenční výuka bude probíhat za dodržení homogenity tříd (v rámci rozvrhů se týkají
úpravy výuky předmětů cizích jazyků a informatiky)
- v provozu školní jídelna za režimových opatření, která budou sdělena rodičům (úprava
konce vyučování s ohledem na zajištění provozu školní jídelny a družiny – konce vyučování
jednotlivých tříd budou zveřejněny v pátek 27. 11. 2020 v rozvrzích na www. a
facebookových stránkách)
- obědy je potřeba žákům přihlásit
- povinnost nošení roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, včetně shromažďování se žáků
před školou a při přesunu do školní jídelny a družiny
- ve školní jídelně může být rouška sundána je při přímé konzumaci
- štít není akceptován jako náhrada za roušku, případně respirátor
- jsou umožněny individuální prezenční konzultace ve škole (jeden pedagog – jeden žák)

2. stupeň:
- prezenční i distanční výuka jsou pro žáky povinné
- prezenční výuka 9. ročníků dle běžných rozvrhů (od 1. 9. 2020)
- 6. – 8. ročníky budou vzdělávány rotačně dle běžných rozvrhů (od 1. 9. 2020)
- 6. A, B, C; 7. A, 8. A – prezenční výuka 30. 11. – 4. 12. 2020, 14. 12. – 18. 12. 2020
(7. 12. – 11. 12. 2020 a 21. 12. – 22. 12. 2020 – distanční vzdělávání formou offline výuky)
- 7. B, C; 8. B, C – prezenční výuka 7. 12. – 11. 12. 2020 a 21. 12. – 22. 12. 2020 (30. 11. –
4. 12. 2020, 14. 12. – 18. 12. 2020 – distanční vzdělávání formou offline výuky)
- zákaz tělesné a hudební výchovy (výuka bude probíhat teoretickou částí)
- prezenční výuka bude probíhat za dodržení homogenity tříd (v rámci rozvrhů se týkají
úpravy výuky předmětů cizích jazyků a volitelných předmětů)
- v provozu školní jídelna za režimových opatření, která budou sdělena rodičům (úprava
konce vyučování s ohledem na zajištění provozu školní jídelny - konce vyučování
jednotlivých tříd budou zveřejněny v pátek 27. 11. 2020 v rozvrzích na www. a
facebookových stránkách))
- obědy je potřeba žákům přihlásit
- žáci, kteří se v uvedených termínech budou vzdělávat distančně (doma), mají nárok na
dotovaný oběd, ale vydaný pouze do jídlonosičů (není určeno k přímé konzumaci)
- výdej obědů do jídlonosičů pro žáky vzdělávané distančním způsobem bude umožněn denně
od 11:00 – 11:30
- povinnost nošení roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, včetně shromažďování se žáků
před školou a při přesunu do školní jídelny
- ve školní jídelně může být rouška sundána je při přímé konzumaci
- štít není akceptován jako náhrada za roušku, případně respirátor
- jsou umožněny individuální prezenční konzultace ve škole (jeden pedagog – jeden žák)

Mgr. Lenka Černá, ředitelka školy

