Organizace vyučování na Základní škole Lednice od pondělí 10. 5. 2021
1. stupeň ZŠ
VÝUKA
 Pokračuje rotační výuka
 Je možné za dodržení homogenity třídy SPORTOVAT ve VNĚJŠÍCH PROSTORECH a žáci při
sportu NEMUSÍ MÍT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST
 Ve vnitřních prostorech školy nadále trvá povinnost mít nasazenu ochranu dýchacích cest
 Antigenní testování se provádí pouze jedenkrát týdně při prvním příchodu žáka do školy
 Výuka probíhá podle rozvrhu hodin bez omezení z důvodu odběru obědů
ŠKOLNÍ DRUŽINA
 Pokračují jak doposud
 Při pohybu ve vnějším prostředí není nutná ochrana dýchacích cest
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 Žáci z prezenční výuky se stravují ve školní jídelně, žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd
„do krabičky“ domů
 POZOR – vzhledem k nástupu žáků 2. stupně ke stravování a trvající povinnosti zamezit promíchání
stravovaných žáků s žáky odebírajícími si stravu „do krabiček“ a s přihlédnutím k provozním
možnostem školní kuchyně se posunuje čas VÝDEJE OBĚDA „DO KRABIČEK“ NA 13,30 – 14,00
HODIN.

2. Stupeň ZŠ
VÝUKA
 Účast na prezenčním vzdělávání bude umožněna žákům bez příznaků infekčního virového
onemocnění a po negativním výsledku neinvazivních antigenních testů prováděných samoodběrem
ve škole. Více o testování se dozvíte v samostatném materiálu.
 Žáci se budou učit rotačním způsobem. Od 10. 5. nastoupí k prezenční výuce žáci 7. a 8. ročníku,
žáci 6. a 9. ročníku pokračují v distanční výuce. Další týden od 17. 5. se tyto skupiny vymění – ve
škole jsou žáci 6. a 9. ročníku a doma žáci 7. a 8. ročníku.
 Je možné za dodržení homogenity třídy SPORTOVAT ve VNĚJŠÍCH PROSTORECH a žáci při
sportu NEMUSÍ MÍT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST
 Ve vnitřních prostorech školy nadále trvá povinnost mít nasazenu ochranu dýchacích cest
 Antigenní testování se provádí dvakrát týdně při prvním příchodu žáka do školy (většinou v pondělí)
a podruhé ve čtvrtek
 Z důvodu nutné organizace výdeje obědů pro žáky na distanční výuce dojde pro žáky, kteří chodí jíst
do školní jídelny ke zkrácení 6. vyučovací hodiny – budou končit ve 13,00 hodin, ostatní, kteří do
jídelny nechodí zůstávají ve škole do konce vyučování.
 První den nástupu žáků na prezenční výuku (10. 5. pro 7. a 8. ročník, 17.5. pro 6. a 9. ročník), budou
mít žáci den s třídním učitelem a vyučování pro všechny bude končit ve 13,00 hodin. Třídní učitel
sdělí žákům, jaké pomůcky si mají do školy na tento den přinést. Ostatní dny pak bude probíhat
výuka podle rozvrhu hodin.
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 Žáci z prezenční výuky se stravují ve školní jídelně, žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd
„do krabičky“ domů



POZOR – vzhledem k nástupu žáků 2. stupně ke stravování a trvající povinnosti zamezit promíchání
stravovaných žáků s žáky odebírajícími si stravu „do krabiček“ a s přihlédnutím k provozním
možnostem školní kuchyně se posunuje čas VÝDEJE OBĚDA „DO KRABIČEK“ NA 13,30 – 14,00
HODIN.

V Lednici 5. 5. 2021

Mgr. Stanislav Straškrába, ředitel školy

