Základní škola Habartov, Karla Čapka 11 9
okres Sokolov
Vážení rodiče,
usnesením Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020, o přijetí krizových
opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České
republiky, je s účinností ode dne 21. prosince 2020 zakázána osobní přítomnost žáků
základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol
při vzdělávání.
MŠMT zároveň pro školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. Pro školu
není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a
školského zákona.
Do neděle 20. prosince 2020 se provoz školy řídí současnými pravidly.
Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje. Školní jídelna ve volné
dny nebude vařit ani pro cizí strávníky. Obědy žákům, zaměstnancům i cizím
strávníkům budou v roce 2020 vydány naposledy v pátek 18. prosince.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021 dle následujících pravidel:
osobní přítomnost žáků celého prvního stupně (1. – 5. ročník), přípravné třídy a žáků
9. ročníku. Výuka žáků 6. – 8. ročníku základních škol bude opět probíhat v režimu
tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
Rozdělení tříd pro distanční (žáci se učí z domova) a prezenční (žáci se učí
ve škole) výuku:
TÝDEN
4. 1. – 8.
11. 1. – 15.
18. 1. – 22.
25. 1. – 29.

1.
1.
1.
1.

2021
2021
2021
2021

VÝUKA
PREZENĆNÍ
DISTANČNÍ
VI. A, VII. A, VII. B, IX. A
VIII. A, VIII. B
VIII. A, VIII. B, IX. A
VI. A, VII. A, VII. B
VI. A, VII. A, VII. B, IX. A
VIII. A, VIII. B
VIII. A, VIII. B, IX. A
VI. A, VII. A, VII. B

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (týká se jen žáků 6. – 8.
ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku
mají povinnou prezenční výuku.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají).
V případě změn zveřejníme zaktualizované informace.
Všichni (žáci, zaměstnanci školy a další osoby) pohybující se ve škole (včetně školní
družiny) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen
v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk
s žáky.
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Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
Školní družina bude v provozu v případě dodržení homogenity skupiny žáků - lze do
jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.
Provoz školní jídelny – od 4. ledna 2021. Ve školní jídelně se mohou prezenčně
(konzumace jídla u stolu) stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci
školy přítomní na pracovišti. Žáci v distanční výuce a 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
Prezenční výuka
Ostatní distanční výuka

V Habartově dne 16. 12. 2020

Výdej jídla
11.00 – 11.30
11.45 – 13.45
13.00 – 13.30

Poznámka
Jídlo s sebou
Jídlo v jídelně
Jídlo s sebou

Mgr. Václav Riedl,
ředitel školy

