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V Telnici 16. 11. 2020

Informace ke znovuotevření ZŠ Telnice pro 1. a 2. třídu
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT se od 18. 11. 2020 otevírá Základní škola Telnice pro 1. a 2. třídu při splnění
následujících podmínek.
Výuka:






Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak
neprolínají). Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu v budově školy.
Vzhledem k povinnosti větrání o přestávkách (5 minut) a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny dejte
svým dětem mikinu, svetřík atd., který si během větrání oblečou.
Zůstává povinnost zvýšené hygieny – pravidelného umývání rukou mýdlem a tekoucí vodou (možnost
desinfekce) při příchodu do třídy, před svačinou, obědem.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny hudební výchovy budou využity k procvičování
učiva stěžejních předmětů. Hodiny TV budou realizovány formou procházky na čerstvém vzduchu, což je také
jedno z doporučení.

Stravování:



Školní jídelna je v provozu. Žáci 1. a 2. třídy, kteří odebírali před uzavřením škol stravu, ji mají automaticky
přihlášenou od 18. 11. 2020.



Vzhledem k velikosti školní jídelny bude výdej obědů probíhat po jednotlivých třídách:
o 1. třída od 12.30 do 12.50 hod.
o 2. třída od 12.55 do 13.15 hod.



Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.

Školní družina:



Provoz školní družiny je určen pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak
neprolínají. Žáci 1. a 2. třídy budou využívat k aktivitám školní družiny své kmenové učebny, školní dvůr, okolí
školy.




Obě třídy ranní družiny jsou v provozu od 7.00 do 7.45 hodin.



Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní družině.

Odpolední družina – provozní doba a vychovatelé:
o 1. třída – od 11.40 do 16.30 hodin – Šárka Bursáková
o 2. třída – od 11.40 (12.35) do 15.30 hodin – Johana Rožnovská

Děkujeme všem za pochopení. O dalším vývoji týkající se provozu ZŠ Telnice vás budeme včas informovat.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

