Informace k provozu ZŠ Bratří Čapků od 3. května 2021
1) Výuka














Do školy budou docházet na prezenční výuku žáci celé školy. Žáci jednotlivých tříd budou
„rotovat“ po týdnech. Jeden týden ve škole, jeden týden doma.
V týdnu, kdy budou žáci doma, bude probíhat distanční výuka.
V době prezenční výuky nebude pro žáky, kteří zůstanou doma, fungovat distanční výuka!!
V pondělí 3. 5. nastoupí tyto třídy: 2. A, 2. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B. 7. A, 7. B
V pondělí 10. 5. nastoupí tyto třídy: 1. A, 3. A, 4. A, 4. B, 8. A, 8. B, 9. A
Žáci do školy budou vstupovat postupně po třídách
v 7.45 třída 2. A + B (skupina 1), 5. A (1. A, 4. A);
v 7.55 třída 2. A + B (skupina 2), 5. B (3. A, 4. B);
v 8.05 třída 6. A, 7. A (8. A, 8. B)
v 8.15 třída 6. B, 7. B (9. A)
Je třeba do školy chodit včas!!!
O časech konce výuky budou žáci informování třídními učiteli na třídní nástěnce na
Moodlu, případně v žákovské knížce.
Výuka bude probíhat bez zvonění.
Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu včetně odpoledního vyučování.
Volitelné předměty 4. – 7. ročník jsou z důvodu zákazu míchání tříd zrušeny – budou
probíhat distanční formou.
Žáci, kteří nechodí na oběd ani do družiny, odchází po skončení výuky domů.
Každý žák si do školy přinese 2 roušky. Vstup do školy bude žákům povolen pouze
s rouškou.

2) Školní družina





Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky ve standardním režimu, tj. 6.30 – 7.55
(příchod nejpozději v 7.15) a 11.20 – 15.30.
Žáci budou rozděleni do oddělení podle tříd.
Prosíme rodiče, aby pokud možno omezili docházku svých dětí do školní družiny.
Ranní družina bude fungovat pouze v nutných případech pro přihlášené žáky pracujících
rodičů a dojíždějící žáky.

3) Školní knihovna


Otevřena pouze 1x za 14 dní ve středu 12.15 – 14.15 (poprvé 12. 5.). Funguje pouze pro
zapůjčení knih.

4) Školní jídelna





Všichni žáci na prezenční výuce, kteří chtějí chodit na obědy, si musí obědy přihlásit.
Mohou tak učinit přes www.strava.cz nebo napsat paní Blehové (vedoucí jídelny) na mail
blehova@zsbcupice.cz, případně si osobně přijít zakoupit obědy v pátek 30. dubna (pro
rodiče žáků a cizí strávníky v čase 8.15 – 8.45 a 10.45 – 11.15).
Žáci na distanční výuce a cizí strávníci si mohou obědy vyzvedávat pouze do svých
přenosných nádob (platí pro ně zákaz stravování přímo v jídelně) a to v době 10.45 – 11.15.
V květnu bude v nabídce pouze 1 vařené jídlo.

5) Testování žáků




Žáci na prezenční výuce se budou testovat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek.
Pokud se u žáka ukáže pozitivní test, bude škola ihned informovat rodiče.
Prosíme rodiče, aby do školy neposílali své děti s příznaky nemoci.

