Informace pro rodiče k otevření Základní školy v Písečné –aktualizace 3.5.2020
Základní škola v Písečné se otevře pro výuku dětí v pondělí 25.5.2020. Ranní provoz družiny
není možný. Žáci by přišli do školy v rozmezí 7.15-7.30.
Nástup žáků do školy není povinný.
Bude potřeba dodržet určitá pravidla:
1. K výuce budou přijímáni žáci zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel,
rýma, teplota). Žáci léčící se s alergií, která vypadá jako respirační onemocnění, musí
mít od lékaře potvrzení, že se léčí s tímto onemocněním.
2. Při vstupu do budovy bude mít žák nasazenou roušku. Žák si při vstupu do budovy
ošetří ruce desinfekcí.
3. Po převlečení odejde žák do své přidělené skupiny (první den budou v přízemí školy
učitelky, které si žáky rozeberou).
4. Zaměstnanci i žáci budou mít roušku při pobytu ve společných prostorách (chodba,
WC). Ve třídě rozhodne učitel o tom, kdy roušky žáci budou mít a kdy to nebude
potřeba. K tomu účelu musí mít žák alespoň 1-2 látkové roušky nebo 2-4 roušky
jednorázové na den, igelitový sáček, do kterého si bude použité roušky ukládat a
odnese si je domů. Podle okolností by bylo možná lepší, kdyby žák měl roušky do
zásoby v aktovce připravené.
5. Žáci budou ve zvýšené míře využívat pobyt venku, v místnostech se bude hodně
větrat, bude upravený rozvrh, nebude se učit tělesná výchova. Při pobytu venku žáci
nemusí mít roušky, pokud budou v areálu školy, taktéž při obědě, kam budou chodit
po daných skupinkách.
6. Žáci si budou několikrát denně desinfikovat ruce, proto by bylo lepší, kdyby s sebou
měli v aktovce ochranné krémy na ruce.
7. Látkové ručníky se nebudou vůbec používat. Na utření rukou se budou používat
papírové ručníky, které škola zajistí a také zlikviduje.
8. Do konce tohoto školního roku je zakázáno nosit do školy jiné věci než učební
pomůcky.
9. Žák odevzdá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem své učitelce.
Abychom mohli zajistit řádný rozjezd základní školy, potřebujeme od vás zpětnou vazbu a
závazné rozhodnutí, jestli vaši dítě nastoupí. Je to nutné také vzhledem k zajištění stravování
a rozdělení žáků do skupin. Prosím, abyste do čtvrtku 7.5.2020 napsali na školní e-mail:
info@zs-pisecna.cz zprávu o tom, že vaše dítě nastoupí nebo nenastoupí 25.5.2020 do ZŠ. Já
vám na e-mail odpovím, takže budete mít zpětnou vazbu. Po zjištění situace a počtu žáků
napíšu další e-mail, kde vás budu informovat o tom, jak výuku zorganizujeme. Popřípadě
jestli personálně zajistíme pobyt ve škole po vyučování. Ve škole bude pokračovat
doučování. U kroužků zatím nemáme jasno, čekáme na vyjádření hlavního manažera
projektu.
Pokud budete mít nějaké specifické dotazy nebo jiné problémy, volejte na číslo 731 173 135.
Děkuji vám a těšíme se brzy na viděnou. Dana Brašíková a kolektiv pracovnic v ZŠ.

