Vážení rodiče,
Na základě zprávy, kterou jste přihlásili Vaše dítě na konzultační výuku 6.- 8. tříd, posílám
upřesňující informace :




Všichni přihlášení žáci jsou přijati do výuky.
Ve většině tříd je přihlášeno více, než je maximálně povolený počet ( 15 ) – proto jsou
vytvořeny i smíšené skupiny – výběr byl proveden s ohledem na anglický jazyk.
Výuka bude probíhat pro každý ročník ve dvou dnech :
v úterý a čtvrtek - 6.A, 6.B, 6.C, 6.S a 7.B, 7.S
v pondělí a ve středu - 8.A, 8.B, 8.S, 7.A a výběry 7.B, S a 8.A, B, S



Příchod žáků do školy bude brankou na školní hřiště ( u velké tělocvičny ) ve dvou
časech
8:40 hod. Po + St - 8.A, 8.B, 8.S

Út + Čt - 6.A, 6.B, 6.C

8:50 hod. Po + St - 7.A, výběr 7.B, S a výběr 8.A, B, S
7.S






Út + Čt - 6.S, 7.B,

Ukončení konzultační výuky bude ve všech dnech do 12:50 hod.
Ve dnech výuky Vašeho dítěte je možno jej přihlásit na oběd ( předem nahlásit
v kanceláři školní jídelny, tel. 602 941 366 ).
Před prvním vstupem do školy žáci odevzdají čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění ( ke stažení na www stránkách školy )
podepsané zákonným zástupcem s datem 8.6.2020 – bez prohlášení nemůže žák
vstoupit do areálu školy ( nemáte-li možnost dokument si vytisknout, lze jej po
telefonické domluvě vyzvednout v kanceláři školy ).
Během pátku Vás budou informovat vedoucí učitelé skupin o zařazení Vašeho dítěte
a s rozvrhem výuky.

OBECNÁ PRAVIDLA :











Škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s dodržením
veškerých hygienických podmínek.
Při cestě do školy a ze školy, stejně jako při pobytu před školou, se na žáky vztahují
obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí nosu a úst
ochrannými prostředky, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti
než 2 metry.
Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pracovník školy organizuje vstup žáků do školy.
Po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci.
Pedagogové odvádějí žáky po skupinách do tříd.
Ve třídě žák ani učitel nemusí mít nasazenu roušku, pokud je dodržen odstup min.
1,5 metru.
Všichni žáci mají ve společných prostorách nasazenu roušku, u sebe mají náhradní
roušku a sáček na uložení roušky. Během oběda se rouška odkládá do sáčku.
Škola eviduje absenci. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák i
nadále do skupiny docházet.





Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka
z činnosti školy.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit !

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Jan Škrabal
ředitel školy

