Provoz školy od 4.1.2021
Výuka žáků 1. a 2. tříd probíhá ve škole (prezenčně) ve stejném režimu
jako doposud:
Příchod do školy:
1.ročníky – boční vstup do pavilonu školní družiny
2.ročníky – přední vchod
Vzhledem k dojíždějícím žákům je vstup do školy umožněn od 7,30 do 8,00 hodin.
Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce.
Povinnost nošení roušek (ústenek, šátku, šály) je po celou dobu pobytu ve škole. Nutno mít
k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku).
Provoz ŠD:
6,00-8,00 hodin ranní družina
11,40 -16,00 hodin odpolední družina
Činnost ŠD probíhá v kmenových třídách (ráno přichází děti rovnou do svých kmenových
tříd).
Odchod ze ŠD dle rozpisu.

Výuka 3.-9. ročníků probíhá distančně (z domova) dle rozvrhu přímých
on-line hodin (viz Rozvrh přímých on-line hodin pro 1. a 2. stupeň) a
zadáváním úkolů přes školní on-line systém Bakaláři a úložiště Výuka.
Provoz školní jídelny:
Školní jídelna při Základní škole Vsetín, Ohrada 1876 zahajuje znovu svoji činnost od pondělí
4.1.2021. Vařit a vydávat oběd ve školní jídelně bude pro žáky 1., 2. tříd a pro zaměstnance
školy, kteří budou přítomni na pracovišti. Výše uvedeným žákům bude oběd automaticky
přihlášen od pondělí 4.1.2021 a ten den v 8,00 hod. bude upřesněna docházka s třídními
učiteli podle přítomných žáků.
Od úterý 5.1.2021 je již povinností rodičů, aby si obědy v případě nepřítomnosti žáka
odhlašovali sami, nebo kontaktovali vedoucí školní jídelny, a to vždy do 10,00 hod.
předcházejícího dne.
Ostatní žáci a zaměstnanci školy si v případě zájmu oběd přihlásí v pondělí 4.1.2021 do 10
hodin prostřednictvím vedoucí školní jídelny a od 5.1.2021 jim oběd bude vydáván do
zpoplatněného menu boxu u vchodu do školní kuchyně. Výdej do menu boxů: 11:30 – 11:45
hod.
Při využití aplikace Web Kredit, je nutné toto přihlášení obědů nahlásit vedoucí školní jídelny
kvůli počtu menu boxů v daný den.

