Informace pro rodiče žáků ZŠ k 18.11.2020
Do školy 18.11.2020 nastupují žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se i
nadále vzdělávají distančně.
Zákonní zástupci smí vstoupit do budovy pouze s rouškou v případě nezbytně nutném. Týká
se to i zákonných zástupců žáků ZUŠ.
Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit.
Žák vykazující příznaky nemoci, by neměl do školy vůbec chodit. V případě, že bude žák
poslán domů ze školy s teplotou nebo s respirační chorobou, budou rodiče nuceni doložit, že
dítě není infekční.
Dítě bude mít s sebou – alespoň 2 až 3 roušky.
1. Při vstupu do budovy budou mít žáci nasazenou roušku a vydezinfikují si ruce, u toho
bude přítomna paní vychovatelka či paní školnice.
2. Žáci i všichni zaměstnanci nosí roušku po celý den v prostorách celé budovy školy.
3. Po převlečení odcházejí do družiny, která bude rozdělena na dvě oddělení/skupiny č. 1
(1. ročník) a č. 2 (2. ročník). Žákům, kteří nemají nutnost využívat ranní družinu,
doporučujeme přicházet do školy mezi 7:20 – 7:30.
4. Ve třídách se bude pravidelně větrat.
5. Na obědě bude vždy jen jedna skupina (jeden ročník), která společně přijde i odejde.
Po obědě jdou žáci do družiny do svého oddělení. Žáci i zaměstnanci si v jídelně
sundají roušku pouze při kontumaci jídla.
6. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na oběd za dotovanou cenu. Obědy si
musí odebrat do jídlonosiče u zadního vchodu MŠ. Odebírání obědů musíte nahlásit
paní Koláčkové, tel. 777893720.
7. Obědy budou mít žáci automaticky nahlášené od 18.11., pokud je nebudete odebírat,
nahlaste to vedoucí kuchyně paní Koláčkové včas na číslo 777893720.
8. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a
zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Ostatní si mohou brát obědy do
jídlonosičů.
9. Stále se budou používat papírové ručníky.
10. Žáci si nebudou nosit žádné nepotřebné věci z domu.
11. Odpolední družina bude fungovat do 16:00 ve dvou odděleních/ skupinách skupiny
č. 1 (1.ročník) a č. 2 (2.ročník). V odděleních žáci musí nosit roušky.
12. Školní kroužky zatím fungovat nebudou.
13. Bude fungovat doučování v rámci jedné třídy.
Pokud budete mít nějaké specifické dotazy nebo jiné problémy, volejte na číslo 731 173 135.
Děkuji vám. Renáta Juříková, ředitelka školy

