Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II, okres Nymburk

Vážení rodiče,
Chtěli bychom vás seznámit s organizací výuky 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020 na naší škole.
Příchod do školy:
 oba vchody /1. třídy ŠD a 2. třídy hlavní vchod/ jsou pro žáky otevřené od 07:30 do
08:00 hodin. Žáci by měli chodit do školy plynule a neshlukovat se před školou i ve
škole s žáky z jiných tříd. Věci si odloží v šatně, pouze 2. A bude dočasně používat
šatnu 4. F.
Výuka:
 dle platného rozvrhu, hudební výchova - bez zpěvu, tělesná výchova – vycházky
/možno přizpůsobit počasí i v jiný den/, anglický jazyk – bez dělení, všichni společně
ve třídě
 časté větrání o přestávkách i během vyučovací hodiny – doporučujeme si vzít do třídy
bundu a dát si ji na židličku /asi nebudou žáci sedět celou dobu u otevřených oken,
půjdou se projít po chodbě, ale po návratu jim bude chvíli chladněji/
 odpolední školní družina v běžném provozu /čas, skupiny, klubovny/
 ranní družina pouze pro žáky 1. A, B, C, D – žáci půjdou ráno do té klubovny, kam
chodí odpoledne
 pro žáky 2. A, B, C, D ranní družina není, odpolední ano
 pro žáky, kteří nenastoupí do školy, se nezajišťuje distanční výuka
Hygienická opatření:









dezinfekce rukou po příchodu do školy a během dne
vyčleněná sociální zařízení
stoly v jídelně po 4 a ob jeden stůl
celý den v rouškách /mimo konzumaci jídla a pití/, doporučujeme 1-2 náhradní
v sáčku
při svačině se žáci neshlukují a sedí na svém místě v lavicích
prosím, neposílejte do školy žáky s respiračním onemocněním
neplánujeme žádná společná setkání /Vánoce, schůzky atd.…/
kontakt s vyučujícím především online způsobem

Vážení rodiče, věřím, že vše společně zvládneme a děkuji za pomoc při organizaci distanční
výuky.
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