Základní škola Dobřany
Oznámení o změně výuky a dalších opatřeních od 4. 1. 2021
Dle informace MŠMT ČR ze dne 23. 12. 2020, č. j.: MŠMT-46368/2020-1, je
od 4. do 10. 1. 2021 nastavena výuka v této podobě:
 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ZŠ a žáků speciálních tříd ve škole a
pokračuje pro ně povinná prezenční výuka za stejných podmínek jako před vánočními
prázdninami (včetně příchodu do školy / odchodu ze školy)
 žáci 3. – 9. ročníku přecházejí na povinnou distanční výuku
 nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden
žák a jeden pedagog, zákonný zástupce žáka může být přítomen; o organizaci
konzultací rozhoduje příslušný zástupce ředitele – konzultace jsou přednostně určeny
žákům se stanovenými podpůrnými opatřeními
 je umožněn provoz školní družiny a školního klubu při speciálních třídách za dodržení
podmínky homogenity skupiny žáků z jedné třídy (škola navýšila počet oddělení ŠD)
 provoz školy dále pokračuje podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19“, metodiky MŠMT pro vzdělávání
distančním způsobem a metodiky MZ ČR pro nařizování karantény ve školách
 mění se pravidla pro stravování ve školní jídelně, a to takto:
 všichni žáci (na distanční i prezenční výuce) mají nadále nárok na dotovanou
stravu
 od 4. 1. 2021 se ve školní jídelně (uvnitř) mohou stravovat jen žáci přítomní ve
škole na prezenční výuce (1. a 2. ročník a speciální třída) a zaměstnanci ZŠ
přítomní na pracovišti; strávníci mají povinnost v prostorách ŠJ nosit roušky kromě
doby konzumace stravy; stále platí nutnost dodržovat rozestupy a zasedací
pořádek dle pokynů vedoucí školní jídelny
 strávníci z žáků 1. a 2. ročníku a speciální třídy jsou od 4. 1. 2021 automaticky
přihlášeni k odběru stravy; pokud jídlo nebudou odebírat, odhlásí se standardně
podle řádu školní jídelny; žákům lze opět objednat i dopolední svačinu
 strávníci z žáků od 3. ročníku výše a všichni pedagogičtí pracovníci jsou od 4. 1.
2021 odhlášeni z odběru stravy; pokud chtějí stravu odebírat do vlastních
jídlonosičů u výdejního okénka (nebo pedagogičtí pracovníci, pokud jsou přítomni
na pracovišti, ve stravovací části jídelny), je nutné si ji přihlásit
 pro ostatní strávníky včetně strávníků MŠ platí stále standardní systém
odhlašování
 jídelna nadále vaří pouze jedno jídlo
 výdejní doba od 4. 1. 2021:
11:00 - 13:00: výdejní okénko pro cizí strávníky, žáky od 3. ročníku výše a
pedagogy na distanční výuce
výdej v interiéru jídelny pro žáky 1. a 2. ročníku a školní družinu dle rozpisu,
který byl nastaven v prosinci 2020 (postupně jednotlivé třídy od 11.45
do 12.15 hod.)
V Dobřanech 28. 12. 2020
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel

