
Aktuální informace z ředitelny z 20.11.2020: 

• povinný nástup dětí celého 1.st. + 9. roč. od pondělí 30.11.2020 
• školní jídelna uzavřena do odvolání, nejméně do 26.11. 
• ranní družina až od 7:00 (od 23.11.) 
• žáci 6. - 8. roč. od 30.11. - střídavá výuka 
• více info: Elka, ZSBROK: COVID INFORMACE 

 
Informace ředitele - 20.11.2020. 
 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci,  
sděluji aktuální zprávy platné k dnešnímu dni, tedy 20.11.2020: (více informací také na 
ZSBROK v sekci COVID - INFORMACE): 
- školní jídelna bude uzavřena (covid u p. kuchařky + karanténa ostatních) nejméně do 26.11. 
- budeme informovat 
- kromě dávkovačů dezinfekce také prostory dezinfikujeme ozónem 
- nutno dodržovat hygienická pravidla (povinně roušky, desinfekce...) 
- k dispozici nápojový automat (v přízemí; placený; přírodní i ochucené minerálky...), také má 
pokračovat projekt Ovoce do škol (středy) a Mléko do škol (pátky) 
 
1. stupeň: 

• žáci 1. st. nastupují do školy v pondělí 30.11., výuka je povinná 
• děti, které zůstávají v družině si berou větší svačiny a více pití; škola nemůže a 

nebude zajišťovat ani "pitný režim", také není možno dětem např. ohřívat pokrmy 
přinesené z domu apod.  

• ranní družina od 23.11. až od 07:00 
• odpolední družina bez omezení provozu, chceme zachovat pravidlo 1 třída = 1 

družinka (vypomohou učitelé, asistenti), od 30.11. bude v provozu 10 skupin dětí ve 
ŠD  

• platby za ŠD: není-li ŠD v provozu celý měsíc, automaticky se vracejí rodičům peníze 
(na účet, ke konci šk. roku) 

2. stupeň:  

• výuka podle upravených rozvrhů 
• žáci 9. roč. nastupují do povinné výuky v pondělí 30.11. 
• žáci 6. - 8. ročníku budou ve střídavé výuce: 30.11. nastupují na týden do školy třídy: 

VI.A, VI.B, VI.C. + VII.A.  Další týden se budou vzdělávat distančně - z domu. Obojí je 
povinné 

• od 7.12. budou chodit do školy třídy: VII.B, VIII.A, VIII.B.  Do té doby a pak v dalších 
týdnech se budou povinně vzdělávat distančně - z domu. 

• pravidla se mohou změnit v závislosti na rozhodnutí vlády  

Leoš Sekanina, ředitel školy 


