Základní škola Habartov, Karla Čapka 11 9
okres Sokolov
Vážení rodiče,
provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
Je povolena osobní přítomnost žáků zařazených do přípravné třídy, žáků
1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky pokračuje povinná prezenční výuka.
Pro ostatní žáky 3. – 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák
a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce
žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací
potřeby žáka. Tyto individuální konzultace se vždy předem domlouvají tak, aby
nebyla narušena povinná výuka žáků i pedagogů.
Všichni (žáci, zaměstnanci školy a další osoby) pohybující se ve škole mají
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Školní družina bude v provozu v případě dodržení homogenity skupiny žáků (žáci
jedné třídy = jedno oddělení). Proto využívejte školní družinu pouze v nutných
případech. Školní družina je v provozu pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.
Školní jídelna je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb.
I ve školní jídelně platí stejný režim jako v období od 4. 1. 2021. Prezenčně
(konzumace jídla u stolu) se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce
a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy, cizí
strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů. Žáci mají v době povinné
distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Všechny osoby (žáci, zaměstnanci školy,
cizí strávníci) mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.

Výdej jídel je dle následujícího rozpisu:
Skupina
Cizí strávníci
PT + 1. - 2. ročník
Zaměstnanci školy
3. – 9. ročník

V Habartově dne 8. 1. 2021

Výdej jídla
11.00 – 11.30
11.45 – 13.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30

Mgr. Václav Riedl,
ředitel školy

