Podmínky provozu od 4. 1. 2020 (1. a 2. ročníky)
Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360

Příchody žáků do školy
Na základě doporučení MŠMT bude organizován příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak,
aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Z toho důvodu budou jednotlivé třídy
přicházet do školy v určených časech.


Žáky před školou vyzvedává třídní učitelka. Žáci sami nevstupují do budovy školy.

Třída
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C

Příchod
7:40 hlavní vchod stará budova
7:50 hlavní vchod stará budova
8:00 hlavní vchod stará budova
7:45 boční vchod stará budova
7:55 boční vchod stará budova
8:05 boční vchod stará budova

Ve škole





Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají). Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin.
Místo tělesné výchovy budou zařazeny venkovní aktivity.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
roušky po celou dobu pobytu ve škole. 



Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.



Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti
ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Oběd






Při školním stravování budou zvlášť určeny časy pro stravování žáků 1. a 2. ročníků,
kteří budou mít prezenční výuku, a pro ostatní strávníky, kteří si obědy vyzvedávají.
Strávníci si mohou vyzvednout oběd v době 11:15 – 12:00 a 13:00 – 13:30.
Žáci 1. a 2. ročníků budou obědvat v době 12:00 – 13:00.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s
výjimkou doby konzumace stravy.
Od 4. ledna mají všichni žáci 1. a 2. ročníků obědy automaticky přihlášené. To
znamená, že při absenci žáka je třeba oběd odhlásit.

Družina




Ranní družina nebude v provozu.
Odpolední družina bude v provozu do 16:30.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní
družiny. To znamená, že žáci budou v odděleních školní družiny po třídách.
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