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Obnovení provozu
Základní školy Františka Křižíka Bechyně
Dnem 9. 9. 2020 je obnoven provoz školy.
Organizace výuky:
Školní družina bude od 9. 9. 2020 otevřena od 6:00 hodin a je přednostně
určena pro žáky 1. – 3. ročníku. Provoz školní družiny bude končit v 16:30
hodin. Vzhledem k nepřítomnosti 6 pedagogů a nutnosti zajištění provozu
školní družiny bude v období od 9. 9. 2020 do minimálně 14. 9. 2020
upravena výuka tak, že na 1. stupni se budou vyučovat denně pouze 4
hodiny a na 2. stupni pak 5 hodin.
Školní družina bude v tomto přechodném období ráno začínat a odpoledne
končit vždy ve třídě M. Mikoláškové.
Rozdělení žáků do oddělení:
Oddělení M. Mikoláškové: třída 1. A, 2. A
Oddělení L. Buchcarové: 1. B, 3. A
Oddělení N. Dlouhé: 2. B + případný zbytek 3. A a další žáci až do naplnění
kapacity školní družiny
Žádáme rodiče, aby v přechodném období, pokud je to v jejich silách,
vyzvedávali děti ze školní družiny co nejdříve po skončení výuky.
Obědy:
V období karantény byly obědy všem přihlášeným dětem odhlášeny. Od 9.
9. 2020 budou po dohodě se školní stravovnou všem dětem opět přihlášeny.

Přijatá opatření:
1) Každý žák bude mít v tašce minimálně 1 roušku, aby ji mohl v případě
potřeby kdykoliv použít.
2) Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáží-li, že netrpí
infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje lékař pro děti a dorost.
3) Vyskytnou-li se u žáka příznaky covid-19 (zvýšená teplota, horečka,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu), kontaktují rodiče lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o
dalším postupu.
4) Zákonní zástupci žáků omezí svoji účast v budově školy na nejnutnější
dobu. Po dobu pobytu ve škole budou mít nasazenou roušku.
5) Cizí strávníci si budou vyzvedávat oběd do jídlonosičů v předem
stanoveném čase a po dobu pobytu ve škole budou mít nasazenou roušku.

V Bechyni, 8. 9. 2020

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

