Vážení rodiče a milé děti!
Dovolujeme si Vás informovat o znovuotevření naší školy a to od 25. 5. 2020.
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření bude od pondělí 25. 5. 2020 pro žáky 1.
stupně obnovena možnost výuky ve škole. Obracíme se na Vás s dotazem, jestli budete chtít této
možnosti využít a poslat své dítě do školy. Přečtěte si prosím, za jakých podmínek bude výuka
probíhat, a potom nám na školní e-mail napište, jak jste se rozhodli.
Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Pro žáky, kteří nebudou navštěvovat prezenční
výuku, bude nadále zadávána práce na webových stránkách školy.
Manuál MŠMT nám stanovuje hygienické i technické podmínky, kterými se musíme řídit:
 Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o tuto docházku do 18. 5. 2020 (připište nám
prosím, zda byste měli zájem i o ranní družinu)
 Náplní práce bude dopolední plnění úkolů zadávaných v rámci distanční výuky a odpoledne
odpočinkové a zájmové činnosti. Školní aktivity budou probíhat v době od 8:00 do 11:40 –
12:35 – dle ročníků. Školní družina bude do 15:00hodin.
Vstup do školy
Žáci jsou povinni dodržovat při cestě do školy a ze školy obecná pravidla stanovená krizovými
opatřeními (nošení roušky, odstupy). Před školou je nutné dodržovat odstupy od ostatních. Budova
školy bude pro žáky otevřena od 7:40 hodin, žáci budou postupně docházet do svých tříd. Vstup
do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při prvním příchodu
do školy žák odevzdá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. (Je možné si jej
stáhnout na školních webových stránkách nebo vyzvednout ve škole.)
Stravování ve školní jídelně
Pokud bude žák docházet na výuku do školy, je možné jej přihlásit ke stravování ve školní jídelně –
do 18. 5. 2020. Při stravování bude v jídelně vždy jen jedna skupina žáků, budou zajištěny
rozestupy. Strávníci si sami nebudou brát pití ani příbory, vše jim bude nachystáno. Před vstupem
do jídelny si každý žák vydezinfikuje ruce. Roušku může odložit pouze při konzumaci jídla a pití,
a to do vlastního sáčku.
Hygienická opatření
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Roušku musí
žák nosit vždy, když bude mimo svoji třídu. Ve třídě se bude řídit pokyny učitele. U vstupních dveří
do budovy školy, školní jídelny i v každé třídě bude umístěna dezinfekce. Ve třídách budou
rozmístěny lavice tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky. Bude zajištěno důkladné
čištění všech místností, větrání, několikrát denně se bude provádět dezinfekce povrchů, které
používá větší počet lidí (např. kliky dveří, vypínače, ...).
Bližší a detailnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo na internetové adrese:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.
Informace ohledně hodnocení za 2. pololetí naleznete také na našich webových stránkách nebo na
internetové adrese:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti2019-2020
Pokud by došlo ke změnám budeme Vás informovat e-mailem a na našich webových stránkách.
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na vedení školy.

