INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021
Od 4. 1. 2021 se ve škole povoluje osobní přítomnost žáků jen prvních a druhých tříd.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka bude probíhat pro všechny třídy 1., 2. A a 2. B v budově školy – Tyršova 136.
2. A bude v učebně 5. A a 2. B bude v učebně 5. B – obě jsou v přízemí.

ŠKOLA
Škola je pro všechny žáky prvních a druhých tříd otevřena od 7.00 hodin.
Ranní družina je otevřená od 6.30 do 7.45 hodin.
Žáci první třídy vcházejí/vycházejí do budovy bočním (družinovým) vchodem.
Žáci 2A a 2B vcházejí/vycházejí hlavním vchodem.
Je všem zakázáno chodit zadním vchodem, probíhají zde stavební práce.
Žáci vcházejí do budovy školy průběžně a jdou přímo do své třídy.
Pro žáky 2A a 2B je připravena provizorní šatna na chodbě před třídou.
Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou
a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole)
mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Škola kontaktuje zákonného zástupce a ten je povinen si pro dítě přijet,
zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte.
V případě podezření příznaků infekce ve škole je žák/žákyně umístěna
do „izolační místnosti, dostane roušku a je zajištěn dohled dospělé osoby.
V každé třídě na toaletách v jídelně i tělocvičné je umístěna dezinfekce s papírovými ručníky.
Učebny i šatny často větrány – 1x za vyučovací hodinu a o každé přestávce.
Exponovaná místa budou často uklízeny i dezinfikovány.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Žáci se budou učit podle rozvrhu, je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Žáci budou chodit často ven, dbejte na teplé oblečení.
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JÍDELNA
Pro děti ve škole je zajištěna možnost svačinek a obědů. Obědy se objednávají obvyklým
způsobem. Kontakt na školní jídelnu - Tyršova 136 – tel.: 311 572 860.
Svačinky i obědy probíhají ve speciálním režimu, podle rozvrhu níže.
OBĚDY
1.tř.
2.A
2.B

pondělí/dohled úterý/dohled středa/dohled čtvrtek/dohled pátek/dohled
11.20-11.50
11.40-12.00
11.20-11.50
11.40-12.00
11.20-11.50
třídní uč./ŠD

ŠD

třídní uč./ŠD

ŠD

třídní uč./ŠD

11.00-11.20

12.15-12.35

11.50-12.10

12.35-12.55

11.00-11.20

třídní uč.

třídní uč.

ŠD

třídní uč./ŠD

třídní uč.

11.50-12.10

12.35-12.55

11.00-11.20

12.15-12.35

11.50-12.10

ŠD

třídní uč./ŠD

třídní uč.

třídní uč.

ŠD

SVAČINKA
1.tř.
2.A
2.B

Každý den
8.30 – dohled as. Vávrová
9.00 – dohled as. Vávrová
9.30 – dohled as. Vávrová

Před vstupem do jídelny použijí žáci dezinfekci nebo si umyjí ruce mýdlem, s dezinfekcí
pomůže žákům doprovod (aby si nestříkli do oka). V jídelně není samoobslužný výdej.
ŽÁCI POSLOUCHAJÍ POKYNY DOHLÍŽEJÍCÍCH A KUCHAŘEK!!!!
Žáci, kteří nechodí na oběd ani do družiny odchází ze školy po skončení vyučování tak,
jak je to v rozvrhu hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina funguje ve třech odděleních jen pro žáky prvních a druhých tříd – vše na budově
Tyršova 136. Ráno 6.30-7.45 hodin. Odpoledne po skončení vyučování do 17.00 hodin.
Vedoucí školní družiny ̶ Měchurová Jolana, tel.: 606 830 610, e-mail:
mechurovajolana@zspocaply.eu

MŠ
Je zachován provoz mateřských škol ve stejném režimu jako před Vánocemi.

Ředitel školy, Mgr. Vladislav Krabec, 31. 12. 2020
Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Počaply, Tyršova 136,
okres Beroun, příspěvková organizace tel. fax: 313 109 911
e-mail: zs.pocaply@e-dnes.cz
IČO 47558156
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