Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci,
dle Informací k provozu škol a školských zařízeních od 30.11. 2020, vydaným MŠMT, dochází k následujícím změnám:
-

-

1. – 2. ročník + přípravná třída pokračují v běžné výuce ve škole v rozsahu 4. vyučovacích hodin.
Do školy se na běžnou výuku vrací 3. - 5. ročník + 9. ročník dle upraveného rozvrhu dostupného na
webových stránkách školy.
6. – 8. ročník střídají distanční a běžnou výuku podle upravených rozvrhů v týdenních cyklech dle následující
tabulky:

Týden

Běžná výuka ve škole

30.11. – 4.12.
7.12. – 11.12.
14.12. – 18.12.
21.12. – 22.12.

6. + 7. ročník
8. ročník
6. + 7. ročník
8. ročník

Distanční výuka/
samostudium
8. ročník
6. + 7. ročník
8. ročník
6. + 7. ročník

Aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd budou organizované příchody do školy dle následujícího
rozpisu:

Čas příchodu

Třída/y

7,45
8,00
8,15
8,25
8,35

Přípravný ročník + 1. třída
2. třída + 3. třída
4. třída
5. třída
6. třída

8,45

7. třída nebo 8. třída (v týdnu, kdy chodí na běžnou výuku)

8,55

9. třída

Žáky si přebírají učitelé/asistenti – vstup doprovodu do prostoru šaten není možný.

Hygienická opatření:
-

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole.

-

Je povinné pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut 2x během vyučovací a o přestávkách
dle individuální potřeby. Doporučujeme žákům vhodné oblečení (teplé s možností vrstvení).

-

Pověřený pracovník školy může vstupujícím žákům namátkově měřit teplotu (bezkontaktním teploměrem).

-

Po vstupu do budovy a přezutí si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci.

-

Žáci dodržují rozestupy 2 metry.

-

Rodiče do budovy školy nebudou vstupovat.

-

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za
přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

-

Každý žák musí mít s sebou alespoň 2 roušky a sáček, kam uloží použitou roušku.

-

Pokud se u žáka budou při vstupu do školy projevovat jakékoliv příznaky virového onemocnění, nebude mu
umožněn vstup do školy.

-

V případě, že se u žáka objeví jakékoliv projevy virového onemocnění v průběhu pobytu ve škole, bude žák
umístěn do samostatné místnosti – izolace. Poté bude informován zákonný zástupce a je jeho povinností
neprodleně žáka ze školy vyzvednout.

-

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

-

Za příznivého počasí budou žáci trávit 45 minut v přírodě mimo budovu školy. Je proto nezbytné, aby žáci měli
vhodné a teplé oblečení.

Školní družina:
-

Z důvodu zajištění homogenity skupin bude zřízeno 5 oddělení ŠD.

-

Ranní družina bude pro přihlášené žáky otevřena 7,00 – 7,30.

Školní jídelna
-

Obědy budou mít všechny děti do výše svého konta přihlášené, odhlašování obědů si uskutečníte na svém
účtu strávníka nebo kontaktujte:

-

Luděk Vocelka
Vedoucí ŠJ Pod Lipkami 5
Mateřská škola, Pod Lipkami 5
Praha 5 – Smíchov, 150 00
kuchyne.podlipkami@seznam.cz
Tel.: 731 485 166

-

Platby za obědy zasílejte na č. účtu 115-774290267/0100 (KB a.s.), případně hotově v pokladně ZŠ Grafická.

-

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat hospodářku školy:

-

Romana Frančeová
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, příspěvková organizace
Grafická 13, Praha 5, 150 00
Email: romana.franceova@zsgraficka.cz
Web: www.zsgraficka.cz
tel. 257 319 521, 728 146 992

-

Vyzvedávání obědů do vlastních jídlonosičů bude umožněno v době od 13:30 – 14:00 hodin při dodržení ochrany
úst a nosu rouškou.

