
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 

 

Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Pro žáky 3. – 9. 

ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem. Ve škole jsou umožněny individuální 

konzultace žáka a ped.pracovníka, u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. 

 

1. a 2. ročník 

Výuka probíhá podle rozvrhu třídy, je zrušeno dělené vyučování, místo tělesné výchovy se 

budou konat vycházky, ve výuce je zakázán zpěv. 

Veškerý pobyt v prostorách školy je v rouškách včetně vycházek. Každý žák bude mít s sebou 

min. 2 roušky a igelitový sáček na uložení použitých roušek. Pokud dítě tráví odpoledne ve 

školní družině, doporučujeme 3 roušky. Prosím, abyste dětem denně kontrolovali stav a 

počet roušek ve školním batohu. 

Žáci přicházejí do školy v určeném čase před určený vchod, kde si je převezme ped. 

pracovník. Prosíme o dodržování rozestupů mezi jednotlivými třídními kolektivy. 

1. ročník – v 7:50 h vchodem z Erbenova náměstí 

2. ročník – v 7:45 h vchodem z Erbenova náměstí 

 

3. – 9. ročník 

Zadávání úkolů a on-line hodiny budou probíhat přes aplikaci TEAMS. Třídní učitelé budou 

během pondělí 4. 1. 2021 informovat žáky své třídy a jejich rodiče o rozvrhu on-line hodin.  

Žáci, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

mohou navštěvovat ZŠ Klatovy, Plánická ul. (kontaktujte prosím p. ředitele K. Denka). O 

tomto vzdělávání informujte svého třídního učitele nebo nechte vzkaz v sekretariátu školy 

(tel. č. 376 313 353). Třídní učitel následně připraví úkoly pro Vaše dítě, které budou předány 

na ZŠ Klatovy, Plánická ul. 

 

Školní družina 

Pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku je v provozu ranní i odpolední družina v obvyklých 

časech. Žáci přicházejí i odcházejí vchodem školní družiny. Doporučujeme zkrátit čas pobytu 

dětí ve školní družině na nezbytnou dobu. 

 

Školní jídelna 

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. 

ročník). Na dny prezenční výuky mají žáci oběd přihlášený. 

Pokud dítě v prezenční výuce onemocní, může si rodič první den nemoci odebrat jídlo do 

jídlonosiče, a to v čase 11:00 – 11:40 h přes výdejové okénko školní jídelny (rampa na boční 

straně budovy). 

 

Žáci 3. - 9. ročníku budou mít obědy od 4. 1. 2021 odhlášené. Od úterý 5. 1. 2021 lze 

odebírat dotovaný oběd do jídlonosiče, a to v čase 11:00 – 13:00 h přes výdejové okénko 

školní jídelny (rampa na boční straně budovy). Oběd na 5. 1. 2021 můžete přihlásit 

elektronicky v pondělí 4. 1. 2021 do 14:00 hodin. (Nepřihlašujte oběd dříve, neboť systém 

bude přenastavován v neděli 3. 1. 2021 a přihlášený oběd by byl vynulován.) 


