Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník
Školní 323, 270 33 Jesenice, tel.: 724 926 290, e-mail: reditel@zsjesenice.cz

Opatření platná od 30. 11. 2020 do odvolání
Provoz MŠ
Provoz mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby
pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Do prostoru
šatny může pouze doprovod dítěte (na nezbytnou dobu). Dalším osobám je vstup přísně zakázán.

Základní škola

 1. stupeň:
Prezenční výuka pro všechny ročníky, podle klasického školního rozvrhu.
 2. stupeň:
Prezenční výuka pro 9. ročník. Rozvrh upraven.
Rotační výuka pro 6., 7., 8. ročník. Rozvrh upraven.
Rotace: od 30.11.2020 do 4.12.2020 -

6., 7. ročník prezenční vzdělávání
8. ročník distanční vzdělávání

od 7.12.2020 do 11.12.2020 -

8. ročník prezenční vzdělávání
6., 7. ročník distanční vzdělávání

od 14.12.2020 do 18.12.2020 -

6.,7. ročník prezenční vzdělávání
8. ročník distanční vzdělávání

od 21.12.2020 do 22.12.2020 -

8. ročník prezenční vzdělávání
6., 7. ročník distanční vzdělávání

Školní družina

 Provoz zajištěn pro 1. – 4. ročník. Provozní doba od 6:20 do 16:00 hodin.
 Pro 5. ročník je z organizačních důvodů provoz přerušen.

Organizační opatření pro prezenční výuku

 Dojíždějící žáci druhého stupně a 5. ročníku budou ráno před vyučováním vpuštěni do
budovy.
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, dle klasického rozvrhu nebo
upraveného rozvrhu.
 Pobyt žáků v budově školy bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu s žáky
ostatních tříd.
 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 Je možné realizovat vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 Bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor.

Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník
Školní 323, 270 33 Jesenice, tel.: 724 926 290, e-mail: reditel@zsjesenice.cz

Školní jídelna

 Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy
přítomní na pracovišti.
 Žáci se budou stravovat ve školní jídelně, tak aby nedocházelo k prolínání žáků z různých
tříd.
 Je potřeba přihlásit oběd do 30. 11. do 8 hodin u p. Trpákové – tel.: 602 442 758.
 Svačiny budou zajištěny pro žáky od 1. – 5. ročníku.
 Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky,
s výjimkou doby konzumace stravy.
 Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Distanční výuka
Žáci se vzdělávají doma dle rozvrhu pro distanční výuku. Distanční vzdělávání je povinné ze
zákona.

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy

