Informace pro rodiče žáků ZŠ k 10.9.2020
Rodiče smí vstoupit do budovy pouze s rouškou v případě nezbytně nutném. Týká se to i
rodičů 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 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. Po převlečení odcházejí do družiny, která bude rozdělena na dvě oddělení/skupiny č.
1 (1. a 2.ročník) a č. 2 (3.,4.,5.ročník). V případě velkého počtu dětí asi od 7:00 si
nasadí roušky všichni žáci i vychovatelky. Žákům, kteří nemají nutnost využívat ranní
družinu, doporučujeme přicházet do školy mezi 7:20 – 7:30.
3. Během vyučování ve třídě žáci roušky mít nemusí. V případě spojených ročníků
(netýká 3. a 5. ročníku – ti jsou počítáni jako jedna třída) rozhodne paní učitelka, jestli
je třeba si roušky nasadit. Pokud půjde dítě na WC, ven, na oběd, do ZUŠ, do kroužků
a podobně-nasadí si roušku. Přestávky bude žák trávit ve své třídě.
4. Při pobytu venku žáci roušky nebudou mít.
5. Na obědě bude vždy jen jedna skupina, která společně přijde i odejde. Po obědě jdou
žáci do družiny do svého oddělení.
6. Stále se budou používat papírové ručníky.
7. Žáci si nebudou nosit žádné nepotřebné věci z domu.
8. Obědy budou mít žáci automaticky nahlášené, pokud je nebudete odebírat, nahlaste
to vedoucí kuchyně paní Koláčkové včas na číslo 725246825.
9. Odpolední družina bude fungovat do 16:00 ve dvou odděleních/ skupinách skupiny
č. 1 (1. a 2.ročník) a č. 2 (3.,4.,5.ročník). V odděleních žáci roušky nosit nemusí.
V nutném případě rozhodne paní učitelka, zda je třeba si roušky nasadit.
10. Školní kroužky zatím budou fungovat normálně od 14.9.2020. Budou probíhat po
odděleních/skupinách.
11. Kroužek sborový zpěv má žáky obou skupin (1.-5.r.). Vzhledem k malému počtu žáků,
může paní učitelka udělat bezpečné rozestupy mezi dětmi jednotlivých
oddělení/skupin. V případě nutnosti rozhodne paní učitelka, jestli je třeba si roušky
nasadit.
12. 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

