OBNOVENÍ DOCHÁZKY DO ŠKOLY OD 25.5.2020

Vážení rodiče,
zasílám doplňující informace k obnovení výuky na základní škole od 25. 5. 2020.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ráno od 7 do 7,25 hodin budou moci děti přijít do školy - dohled nad dětmi před školou
zajistí vychovatelka školní družiny.
Upozornění: Při příchodu do školy musí příchozí dodržovat rozestupy - pomůže barevné
značení.
Do budovy školy vstupují děti samy, doprovázející osoby nemají do školy přístup.
Podepsané dokumenty nebo jinou korespondenci předejte prosím paní vychovatelce.
Po příchodu do školy ve spodním patře budovy zajistí dohled nad dětmi paní školnice.
Děti se nebudou zdržovat v šatnách ani v prostoru školní družiny. Po přezutí a použití
dezinfekce rukou odejdou do svých kmenových tříd.
Dohled nad žáky v kmenových třídách zajistí třídní učitelky nebo ředitelka školy.
Dopolední blok končí v 12,00 hod.
Odpolední blok končí v 14,30 hod.
Od jednotlivých vyučujících dostanete e-mailem informaci, co si děti do školy mají 25. 5.2020
přinést.
Děti, které budou pokračovat v distančním vzdělávání, budou dostávat zadání
prostřednictvím online prostředí. Odkazy zašleme 25. 5. 2020 odpoledne.

Hygienická opatření ve škole:
•
•
•
•
•
•
•

Vycházíme z aktuálně platných doporučení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Na všech toaletách, ve třídách, chodbách a při vstupu do školy je umístěna dezinfekce.
Je zajištěn pravidelný úklid a ošetření dezinfekčními prostředky.
Na toaletách a ve třídách je k dispozici dostatečné množství papírových utěrek.
Máme i omezené množství jednorázových roušek.
Na obědy budou chodit děti ve skupinách I (1.,2. ročník) a II (3., 4. ročník).
V případě, kdy dítě doprovází/ vyzvedává doprovázející osoba, vyčká odchodu/příchodu
dítěte před budovou školy a bude dodržovat aktuálně platná bezpečnostní hygienická
opatření.

Absence
•
•
•

Dle doporučení MŠMT
Škola vede evidenci o docházce dítěte.
V případě absence prosím omlouvejte dítě na telefonním čísle paní učitelky R. Jirčíkové nebo
písemnou formou.

Hodnocení výsledků vzdělávání
•

Dle doporučení MŠMT

Prosíme rodiče o následující spolupráci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Děti mají mít dvě roušky na den a igelitový sáček na uložení roušky.
Ve škole je poměrně chladno, vybavte prosím děti dostatečným oblečením.
Pro trávení přestávek i pro výuku budeme využívat i školní zahradu.
Obědy prosím přihlaste v mateřské škole.
Vyplňte prosím přiložený formulář k odchodu dětí ze školy.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění prosím odevzdejte spolu
s formulářem k odchodu dětí ze školy paní vychovatelce 25.5. 2020 ráno nebo pošlete po
dítěti nebo vložte do schránky školy.
Upozornění: Bez vyplněného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního
onemocnění nebude dítě do školy přijato.

Děkuji za Vám součinnost a věřím, že přineseme dětem nejen potřebné znalosti, ale
některým z nich i radost z opětného setkání se spolužáky.

Dne 20.5.2020

Mgr. Jolana Smyčková

***************************************************************************

Odchod dítěte ze školy ve školním roce 2019/2020

Můj syn/ moje dcera ……………………………………………………………….. narozen/-a ………………………………………
trvale bytem v ………………………………………………………. bude odcházet ze školy takto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Beru na vědomí, že v případě, kdy dítě vyzvedává doprovázející osoba, vyčká příchodu dítěte před
budovou školy a bude dodržovat aktuálně platná bezpečnostní hygienická opatření.

V ……………………………………………………

Datum: ………………………………………

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………

