Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 bude probíhat nepovinná výuka pro vaše děti takto:

















děti budou rozděleny do skupin, maximálně po 15 (do skupiny lze spojit i různé ročníky, pokud
to jinak nepůjde)
skupiny jsou neměnné
žáky můžeme přijmout do počtu 15 do 5 skupin (více nejsme schopni personálně zabezpečit),
pokud by váš zájem přesáhl tedy počet 75, budeme nuceni zařadit děti do nepovinné výuky
podle pořadí přihlášení
dítě je třeba přihlásit k docházce nejpozději do 18. 5. 2020 (byli bychom velmi rádi, pokud by
to bylo možné dříve, měli bychom více času na organizaci)
nejpozději při nástupu žáka musí rodiče odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – BEZ NĚJ DÍTĚ
NEBUDE VPUŠTĚNO DO BUDOVY (viz níže)
denně bude mít dítě s sebou 2 roušky a sáček na ně
při příznacích onemocnění (kašel, teplota, dušnost,…) nebude žák vpuštěn do budovy, projevíli se příznaky během dne, bude umístěn do karanténní místnosti s dohledem a bezodkladně
musí být vyzvednut zákonným zástupcem
dětem může být přeměřena teplota bezkontaktním teploměrem
pokud se dítě nebude bez omluvy zúčastňovat výuky, může být vyloučeno
stejně tak bude dítě vyloučeno, pokud opakovaně bude porušovat hygienická nařízení
každou hodinu se bude větrat, budou vkládána krátká cvičení, bude-li to možné, bude se chodit
ven
na WC budou antibakteriální mýdla, dezinfekce a papírové utěrky, totéž bude i ve třídách,
vyučující bude mít k dispozici dezinfekci na povrchy a ubrousky, dezinfekce bude i v jídelně a u
vchodů
koše se budou vysýpat i během dne
po každé hodině se budou dezinfikovat kliky, WC a umyvadla na WC

Režim pobytu ve škole:













osoby před školou čekají v roušce a udržují rozestupy 2 m
vše je nastaveno tak, aby se skupiny dětí nikde nepotkávaly
pro vstup dětí jsou určeny oba vchody, vstup bude časově odlišen (toto pak ještě upřesníme
přihlášeným)
ranní družina nebude, vstup do školy je v 8.00 postupně po skupinách s vyučujícím
žáky před školou vyzvedne v 8.00 hod vyučující (žáci sami ani nikdo další nesmí do budovy)
vyučující odvede děti do šatny, pak do třídy (po celou dobu se drží rozestupy, skupiny se
nepotkávají)
po příchodu do třídy si žáci umyjí, vydezinfikují ruce a usednou po jednom do lavic
ruce si děti myjí po každé hodině, po použití WC, před obědem a vždy, když učitel řekne
na WC odchází děti po jednom, nikdo se nepohybuje po škole bez dohledu zaměstnance školy
ke každé dětské skupině budou určeni 3 pedagogičtí pracovníci (bude upřesněno po 18. 5.
2020)
dopolední blok vyučování bude od 8.10 do 11.40 hod většinově podle rozvrhu (bez Tv, Hv,
práce, které budou dělat žáci ve škole, budou vyučující zadávat ostatním distančně)
pak bude zajištěn oběd (vaříme teplé obědy), v jídelně vždy bude jen jedna skupina, po každé
skupině budou povrchy ošetřeny dezinfekčním prostředkem, děti si sami nic neberou, ani




příbory, tácy, vše jim vydávají paní kuchařky, ty budou vybaveny rouškou, ochranným štítem a
rukavicemi.
po obědě opět ve stejné třídě bude zájmový blok nahrazující družinu
žák může odcházet po dopoledním vyučovacím bloku, po obědě, po odpoledním zájmovém
bloku (nejpozději v 15 hodin) anebo již během něj. Každé dítě při odchodu doprovodí ke
vchodu zaměstnanec školy. Zbylé děti s vyučujícím odchází v 15.00 společně.
Způsob přihlášení:








nejpozději do 18. 5. 2020 sdělte, prosím, škole, že se vaše dítě výuky od 25. 5. zúčastní, a
zároveň sdělte, zda bude ve škole obědvat, a kdy bude chodit domů (toto lze emailem na
reditelka@zskolovec.cz nebo poštou na adresu školy nebo volejte - tel. 731 805 194, nebo
379 494 364 – v době od 7 do 16 hodin)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MUSÍ BÝT PODEPSÁNO, takže je třeba poslat poštou na adresu školy nebo
zaslat datovou schránkou- 5ezmnju a nebo po dohodě na výše uvedených telefonech osobně,
nejpozději však ráno, před vyučováním, 25. 5. 2020.
BEZ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NEBUDE DÍTĚ VPUŠTĚNO DO BUDOVY
při nejasnostech nebo dalších dotazech mě kontaktujte na emailu reditelka@zskolovec.cz
nebo na výše uvedených telefonech
Děkujeme za pochopení a za vaši nejvyšší možnou součinnost.
Mgr. Romana Šeterlová

