Informace pro rodiče žáků, kteří nastoupí 25.5.2020 do školy.
Ranní provoz družiny není možný. Žáci přijdou do školy v rozmezí 7.15-7.30.
Vstup rodičům do budovy je zatím zakázán. Týká se to i rodičů žáků ZUŠ.
Dítě bude mít s sebou – Čestné prohlášení, lístek do družiny, roušky, popřípadě další vzkazy
od rodičů.
1. Při vstupu do budovy budou mít žáci nasazenou roušku a vydezinfikují si ruce, u toho
bude přítomna paní vychovatelka.
2. Po převlečení odcházejí do své třídy (to bude zároveň jejich skupina), nikde se
nezdržují.
3. Během vyučování paní učitelka rozhodne, jestli je třeba si nasadit roušky. O
přestávce, pokud půjde dítě na WC, ven, na oběd a podobně-nasadí si roušku.
4. Při pobytu venku žáci roušky nebudou mít.
5. Na obědě bude vždy jen jedna skupina, která společně přijde i odejde. Po obědě se
vrací do místnosti, kde vyčká na odchod domů.
6. Skupina také bude společně pobývat venku jak o přestávce, tak odpoledne. Bude mít
k tomu vyhrazený prostor.
7. Látkové ručníky si žáci odnesou domů. Stejně tak hrníčky na pití.
8. Žáci si nebudou nosit žádné nepotřebné věci z domu.
9. Obědy budou mít žáci automaticky nahlášené, pokud je nebudete odebírat, nahlaste
to vedoucí kuchyně paní Koláčkové včas na číslo 725246825 a také se domluvte na
závěrečném vyrovnání.
10. Zajištění odpoledního hlídání: zajištěno je hlídání děti do 16 hodin, ale pouze pro
žáky 1.-4. ročníku, nemáme jak to zajistit pro 5 skupin personálně. Prosím rodiče
žáků 5. ročníku, aby posílali své děti po obědě domů. Pokud bude dítě čekat na ZUŠ,
je to možné. Zajistíme dozor jen pro tu chvíli. Nikoliv na celé odpoledne.
11. Rodiče žáků 1.-4.ročníku prosím, aby své děti zajistili také s tím, že by odcházely co
nejdříve po obědě domů. Pokud to nebude možné, hlídání děti bude zajištěno.
12. K tomu bude sloužit tabulka odchody z družiny, kterou je potřeba vyplnit a
e-mailem poslat zpět a pak podepsané v den nástupu předat paní vychovatelce u
vchodu. Prosím o zaslání do 19.5.2020
13. Čestné prohlášení a tabulku odchodů ze školy si můžete také osobně vyzvednout ve
škole.
14. Školní kroužky hromadně pro děti nebudou. Bude fungovat doučování a kroužek jen
v rámci jedné třídy (skupiny)
Pokud budete mít nějaké specifické dotazy nebo jiné problémy, volejte na číslo 731 173 135.
Děkuji vám a těšíme se s dětmi 25.5. na viděnou. Dana Brašíková a kolektiv pracovnic v ZŠ.

