
 INFORMACE K PROVOZU ZŠ LÍBEZNICE od 4. 1. 2021 

 
První a druhý ročník 

 
1. Ve škole je povolena osobní přítomnost: 

 
o žáků zařazených do přípravné třídy základní školy 

 
o žáků 1. a 2. ročníku základních škol v povinné prezenční výuce 

 
o žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

 
2. Třídy zůstávají celé se svojí třídní učitelkou/učitelem, popř. i asistentem pedagoga. 

 
3. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách a řídí se daným rozvrhem. Při výuce je 

zakázán zpěv a sportovní činnosti. Procházky, výuka ve venkovním prostředí i mimo areál 
školy jsou umožněny při zachování homogenity skupiny. 

 
4. Žáci a zaměstnanci školy, včetně případných dalších osob pohybujících se po škole, mají 

povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Tedy i během výuky. 
 

5. Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníku v provozu od 11:30 do 17:00 hod. Ranní družina není 
z organizačních důvodů otevřena. 

 
6. Žáci přípravné třídy se budou vyučovat v budově Neorondelu. 

 
Třetí až devátý ročník 

 
1. Pokračuje v povinném distančním vzdělávání. O jeho organizaci informuje žáky třídní učitel. 

 
2. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole: učitel – žák – rodič. O organizaci 

konzultace rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

 
Školní stravování 

 
1. Zařízení školního stravování jsou v provozu za podmínek dodržení všech platných 

hygienických nařízení. 
 

2. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 
 
 

3. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s vyjímkou 
konzumace stravy. 

 

4. Od 4. 1. budou automaticky přihlášené obědy žákům 1. a 2. tříd, přípravné třídě a l. a II. SI. 
Žákům na distanční výuce jsou obědy odhlášené. V případě zájmu o jejich odběr je nutné 
obědy přihlásit. Žáci plnící povinnou školní docházku distančním způsobem si mohou stravu 
odebrat ve výdejním okénku /boční vstup Neorondelu/ v době od 11:00 do 11:15 nebo od 
13:00 do 14:30 hodin. 

 
Vedení školy, 29. 12. 2020 


