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Rodičům žáků L. stupně

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatřeníje od 25. s. zoz|smožná docházka žáků 1. stupně do školy.

K docházce do školy musírodiče své dítě závazně přihlásit vyplněním přihlášky (v příloze). Vyplněnou a podepsanou

přihlášku je nutno včas doručit škole (např. mailem prostřednictvím svého třídního učitele, poštou nebo vhozením do

schránky u hlavního vchodu školy) nejpozději v pondělí 18. 5. 2020 do 10.00. Na pozdější přihlášky nebude

z organizačních důvodů brán zřetel.

Pro přihlášené žáky bude docházka do školy povinná (nepřítomnost žáka musíbýt řádně omluvena). Výuka bude

probíhat v neměnných skupinách v maxímálním počtu 15 žáků při dodržení přísných hygienických požadavků vždy 4

vyučovací hodiny, navazovat bude možnost pobytu ve ŠD do 16.00 (skupiny žáků a učebna budou stejnéjako při

výuce, mohou sem být zařazeny i děti, které šo nezne nenavštěvují, pobyt žáků bude bezplatný).

Při prvním příchodu do školy (25. 5. 2020) musí žák před vstupem do školní budovy odevzdat vyučujícímu

vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz.

Příloha). Bez tohoto dokumentu nebude dítěti vstup do školy umožněn.

odchody žáků ze školy budou z organizačních důvodů možné pouze po ukončení dopolední výuky (cca 11'40) nebo

po ukončení odpoledního programu ve ŠD (cca 16.00). Rodiče vyznačí svou volbu v přihlášce - tento čas bude platit

pro celou dobu docházky dítěte do školy (tedy od 25. 5. 2o2o až do 30. 6. 2a2o\ a nebude možné jej měnit.

Přesný čas a místo nástupu jednotlivých skupin žáků do školy a jejich odchodů budou upřesněnytak, aby

nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob v nástupním prostoru školy. Výjímky nebudou z hygienických důvodů

možné. Děti si ráno vyzvedne v nástupním prostoru školy vyučující(nemusíto být TU).

organizace výuky ve škole (zařazení dítěte do skupiny, časy příchodu do školy, odchodu ze školy, učebna, rozvrh,

vyučující) bude přihlášeným žákům upřesněna nejpozději v neděli 24' 5' 2020 mailem.

Pro přihlášené žáky bude zajištěno školní stravování formou studených balíčků. Pokud na přihlášce k docházce

dítěte do školy potvrdíte zájem o školní stravování, budou obědy dítěti automaticky příhlášeny (v případě jeho

nepřítomnostije nutno oběd včas odhlásit).

Žáci,kteří nebudou docházet do školy, budou pokračovat v dálkovém vzdělávání.

Při účasti žáka ve škole bude nutné dodržovat následující hygienická opatření:

- nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole nebo před školou

- mít náhradní roušku v obalu (igelitový sáček)

- dodržovat odstupy 2 metry
- dodržovat pokyny zaměstnanců školy včetně dohodnutého času příchodu a odchodu ze školy
- nedodržování hygienických pravidel bude důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. vyřazení žáka z výuky.

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a spolupráci.
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PhDr. PavelWild, ředitel školy
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