Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
Na základě rozhodnutí vlády se přímá účast žáků ve škole od 30. 11. 2020 upravuje takto:
I. stupeň: prezenční výuka pro všechny ročníky.

II. stupeň:


Prezenční výuka pro 9.A, 9. B od 30.11. 2020.



Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
týden 30.11. – 4. 12. 2020
6.A, 7.A, 7.B, 7.C – prezenční výuka ve škole
6.B, 8.A, 8.B – distanční výuka doma

týden 7. – 11. 12. 2020
6.A, 7.A, 7.B, 7.C – distanční výuka doma
6.B, 8.A, 8.B – prezenční výuka ve škole

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve
škole, včetně školní družiny a školní jídelny.
Doplňující informace:


Prezenční výuka je podle rozvrhu hodin.



Distanční výuka je podle rozvrhu hodin. Distanční (dálková) výuka je pro všechny
žáky povinná. Učivo bude v Google Classroom nebo papírové formě.
Při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti. V dotčených hodinách
se budou žáci věnovat jiným činnostem a aktivitám. Hodiny Tv a Hv nebudou
odpadávat.
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Školní družina bude v provozu v celém rozsahu. Personální zajištění v jednotlivých
oddělení se může měnit v závislosti na plnění hygienických opatření.



Provoz ve školní jídelně:
V době prezenční výuky se žáci stravují ve školní jídelně. Obědy jsou hromadně
přihlášeny vždy všem žákům prezenční výuky v daný týden. Další změny řeší žáci
obvyklým způsobem.
V době distanční výuky mají žáci právo na odebrání oběda pouze do jídlonosiče,
z důvodu hygienických opatření v jídelně. Obědy se budou žákům v daný týden
vždy hromadně odhlašovat. Případné přihlášení řeší žáci obvyklým způsobem.
Výdejní doba do jídlonosičů bude 10.45 – 11.15.



Více podrobných informací najdete v dokumentu MŠMT o Provozu škol od 30. 11.
2020.

V Ústí nad Orlicí 23. 11. 2020

Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy
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