Základní informace pro rodiče

na období od 3. května 2021
Podmínky pro výuku a pobyt ve škole
Změny platné od 3.5. jsou vyznačeny červeně.
•

Do budovy školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního
onemocnění.

I. stupeň - rozdělení docházky jednotlivých tříd – viz tabulka

3.5.-7.5.2021
ve škole

distančně

3., 4.A, 4. B, 5.
1.A, 1. B, 2.
•

Testování žáků 1. stupně bude od 3.5. probíhat jednou týdně vždy
v pondělí.

•

Žáci, kteří přijdou do ranní ŠD, budou testováni, potom si je přebírají
vychovatelky ŠD v kmenových třídách:

3. – vych. L. Juřenová
•

4. A, 4. B, IZS– vych. B. Koppová

V pondělí v době prezenční výuky si třídní učitelé vyzvedávají žáky před
školou v následujících časech:

4.A – 7:20

4.B – 7:45

3. – 8:10

5. – 8:35

•

Pokud žák bude mít pozitivní test, odchází s rodičem domů.

•

V út, st, čt a pá je nástup do školy podle normálního režimu dle rozvrhu
hodin, škola se otevírá 7:40. Nutná je ochrana nosu a úst - roušky a
dodržování hygienických opatření.

•

Zastupující TU 5. třídy – Lenka Juřenová

II. stupeň – všechny třídy distančně
•

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, neúčast žáka ve výuce omlouvá
v odůvodněných případech předem zákonný zástupce.

•

Ve škole mohou probíhat individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden
pedagogický pracovník, případně zákonný zástupce), popř. skupinové konzultace
pro 6 žáků.

Školní stravování
•

Žáci prezenční výuky jdou na oběd v následujících časech:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11:40

12:35

13:10

13:30

IZS

3., 4. B

4. A

5.

IZS, půlka 5.,
Kopp

4. A, půlka
5.

3., 4. B

xxx

IZS, půlka 5., Jan

4. A, půlka
5.

3.

4. B

IZS

3., 4. B

4. A

5.

IZS, 4. B

4. A, 5.

3.

xxx

•

Žáky, kteří chodí na oběd a do ŠD, odvede učitel poslední hodiny do ŠD, žáci,
kteří nechodí do ŠD, odcházejí domů.

•

Žáci rodičů IZS se distančně učí pod dohledem asistentek. které s nimi jdou
11:40 na oběd a poté je předávají buď rodičům nebo do ŠD

•

Žáci na distančním vzdělávání mají nárok na školní stravování. Přihlašování
a odhlašování obědů si individuálně vyřizují zákonní zástupci žáků.

•

Žáci na distančním vzdělávání si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů
v době 14:00 – 14:30 ve výdejním okénku.

Kontakty pro případné dotazy rodičů:
Administrativa, organizace: H. Vyroubalová, ZŘ, vyroubalova@zsgorkeho.cz, tel.: 739 162 910
Bakaláři: padrta@zsgorkeho.cz

Speciální pedagog: spickova@zsgorkeho.cz
Školní psycholog: kreiselova@zsgorkeho.cz, tel.: 603 149 239

Základní škola Olomouc, Gorkého 39, přísp.org.
Gorkého 39, Olomouc, 779 00
IČ: 75029529

telefon: 585 392 091
email: zsgorkeho@volny.cz
datová schránka: cy9mf3e
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