Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci,
od 4. 1. 2021 přecházíme opět do režimu distanční výuky. Protože jsme měli již všichni možnost se
v tomto novém typu výuky zorientovat, a protože škola zajistila i dostatek počítačů a IT připojení,
věříme, že vše dobře zvládneme a žáci budou i nadále kvalitně vzděláváni. Nicméně v případě
jakýchkoli obtíží se nebojte obrátit na své vyučující, třídní učitele či sociálního pedagoga, kteří Vám
budou každý den v době od 8.00 do 17.00 k dispozici.
S přípravnou, I. a II. třídou se budeme opět učit jednu hodinu denně venku, abychom podpořili
imunitu dětí a jejich dobrou náladu, proto děti dobře oblékejte.
Při samotné on-line výuce vedou pedagogové žáky k tomu, aby si nastavili pozadí, a prosíme, veďte je
k tomu i Vy, i když se třeba chcete pochlubit hezkým zázemím Vašeho bytu. Sdílet obrazem svou
domácnost je velmi rizikové.
Pro přesné a bližší informace k organizaci a rozvrhům, věnujte prosím pozornost následujícímu textu.
Přejeme žákům hodně příjemných chvil a mnoho zajímavých nových informací v distanční výuce a
všem ZDRAVÍ.
Za tým pedagogů a zaměstnanců školy Radmila Jedličková

Usnesení.
Na základě usnesení vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 o přijetí krizového
opatření, dochází od 27. 12. 2020 ke zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5
systému hodnocení PES.
S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.
Od 4. 1. 2021 je zachována prezenční výuka pro žáky přípravných tříd, 1. – 2. tříd. Pro 3. – 9. ročník
nastává přechod na distanční výuku.
Škola je povinna dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví či vládou ve formě krizových opatření.
Organizace a harmonogram výuky PT + 1.-2. třída:
-

Výuka bude probíhat denně 4 vyučovací hodiny.
Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani
jinak neprolínají).
Za příznivého počasí budou žáci trávit 45 minut v přírodě mimo budovu školy. Je proto
nezbytné, aby žáci měli vhodné a teplé oblečení.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Žáky přebírá před školou třídní učitel/asistent podle níže uvedeného rozpisu – vstup
doprovodu do prostoru šaten není možný:
Třída
Přípravná třída
1. třída
2. třída

Čas příchodu
7:45
7:50
8:00

Školní družina
-

Ranní družina je pro přihlášené žáky otevřena od 7:00 – 7:30.
Odpolední družina do 17:00.
Z důvodu zajištění homogenity skupin budou zřízena 3 oddělení ŠD: pro 1. třídu, pro 2. třídu a
pro přípravnou třídu zvlášť.

Školní jídelna – stravování
-

Obědy přihlašují/ odhlašují rodiče každého žáka samostatně
(https://www.zsgraficka.cz/zakladni-skola/informace-ke-stravovani-1).
V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutné obědy odhlásit.

-

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

-

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

-

Romana Frančeová
Hospodářka školy
Email: romana.franceova@zsgraficka.cz
Web: www.zsgraficka.cz
tel. 257 319 521, 728 146 992

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 během přestávek a
zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

-

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.

-

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.

