Informace pro rodiče žáků ZŠ k 12.4.2021
Do školy 12.4.2021 nastupují žáci 1.- 5. ročníku. Ve škole bude tedy
výuka probíhat ve všech ročnících.
Zákonní zástupci smí vstoupit do budovy pouze s respirátorem v případě nezbytně nutném.
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.
Žáci i zaměstnanci se budou testovat antigenními testy 2 x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek.
V tyto dny žáci musí být ve škole nejpozději v 7:15 (už ve třídě). U dojíždějících žáků použijte
dřívější spoj.
Žák bude mít s sebou – alespoň 2 až 3 chirurgické roušky certifikované ČSN EN 14683+AC.
Zaměstnanci nosí respirátory.
1. Při vstupu do budovy budou mít žáci nasazenou roušku a vydezinfikují si ruce, u toho
bude přítomna paní vychovatelka či paní školnice a odchází do své třídy. Pokud
přijdou v čase od 6:00 – do 7:00 nejprve se otestují v družině, a pak jdou do své třídy.
Nezdržují se na chodbách.
2. Žáci i všichni zaměstnanci nosí roušku či respirátor po celý den v prostorách celé
budovy školy i venku.
3. Po převlečení odcházejí do své třídy, kde bude probíhat ranní družina rozdělená na 4
oddělení. Žáci jsou ve třídě nejpozději v 7: 15, aby testování proběhlo včas.
4. Ve třídách se bude pravidelně větrat.
5. Na obědě bude vždy jen jedna skupina, která společně přijde i odejde. Po obědě jdou
žáci do družiny do svého oddělení. Žáci i zaměstnanci si v jídelně sundají
roušku/respirátor pouze při konzumaci jídla.
6. Obědy budou mít všichni žáci automaticky nahlášené od 12.4. Pokud je nebudete
odebírat, nahlaste to vedoucí kuchyně paní Koláčkové včas na číslo 777893720. Oběd
musíte odhlásit i v případě, že by žák zůstal v domácí výuce (z důvodu odmítnutí
testování).
7. Cizí strávníci si mohou brát obědy do jídlonosičů. Přímo v jídelně se nestravují.
8. Stále se budou používat papírové ručníky.
9. Žáci si nebudou nosit žádné nepotřebné věci z domu.
10. Odpolední družina bude fungovat do 16:00 ve čtyřech odděleních/ skupinách
skupiny č. 1 (1.ročník), č. 2 (2.ročník), č. 3 (3. a 5. ročník) a č. 4(4.ročník). V odděleních
žáci musí nosit roušky. Zvažte, zda žáci musí odpolední družinu využívat, zda to není
nutností, raději ať stráví odpoledne venku na zahradě bez roušky.
11. Školní kroužky zatím fungovat nebudou, kromě Klubu matematických a deskových
her. I ten však může fungovat pouze v rámci jedné skupiny.
12. Bude fungovat doučování v rámci jedné třídy.
13. TV a zpěv se vyučovat nebude.
Pokud budete mít nějaké specifické dotazy nebo jiné problémy, volejte na číslo 731 173 135.
Děkuji vám. Renáta Juříková, ředitelka školy

