
 

 

 

 

Vážení rodiče !                                              28.8.2020 

 

Všechny vás zdravím po zaslouženém odpočinku a posílám informace. Tento způsob předávání 

informací ode mne bude určitě nejčastější – jste na to již zvyklí. 

Jistě se zajímáte , jakým způsobem bude probíhat  školní docházka dětí a jaká pravidla jsou pro chod 

školy doporučena. Přečtěte si prosím, manuál vydaný ministerstvem školství, které úzce spolupracuje 

s ministerstvem zdravotnictví. Manuál má již  úpravy a dodatky, také semafor má úpravy. 

Manuál je srozumitelný a každá škola má dle svých možností při organizaci postupovat. 

Píši jen to nejdůležitější. 

1. Pro nás důležité – žáci i zaměstnanci /ZATÍM/ NEMUSÍ nosit roušky v budově . 

2. NEPOŽADUJEME prohlášení o bezinfekčnosti. 

3.JE DOPORUČENO, aby pobyt zákonných zástupců a dalších osob byl ve škole  omezen. 

4.Hygienická pravidla budou velmi pečlivě dodržována – větrání, úklid prostor, desinfekce a mytí 

rukou,  předmětů – budeme pokračovat v tom, na co jsme zvyklí. Škola je vybavena bezkontaktním      

teploměrem. 

5. STÁLE PLATÍ ! 

 NEPOSÍLEJTE do školy dítě ,které VYKAZUJE příznaky onemocnění. 

 Pokud budou příznaky onemocnění patrné při vstupu – NEPRODLENĚ informujeme 

zákonné zástupce – případně   vámi pověřenou osobu. Dítě si musí NASADIT ROUŠKU A je 

odděleno do kolektivu do samostatné  místnosti – pod dohledem pracovníka školy vyčká 

na vyzvednutí zákonným zástupcem či pověřenou osobou. 

 Stejný postup volíme i v případě výskytu příznaků onemocnění v průběhu přítomnosti 

dítěte ve škole. 

6. PRO TENTO PŘÍPAD ,PROSÍM ,DEJTE SVÉMU DÍTĚTI DO ŠKOLY IGELITOVÝ SÁČEK S 2 KUSY  

    ROUŠKY./ KAŽDÉ DÍTĚ VE SVÉ TŘÍDĚ MÁ PŘIDĚLENOU ZÁSUVKU Ve SKŘÍŇCE – TAM SÁČEK 

S ROUŠKAMI  ULOŽÍ /. 

7. Dítěti s příznaky , které jsou projevem CHRONICKÉHO onemocnění/alergického – rýma,kašel/ JE  

   UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY   s POTVRZENÍM od praktického lékaře  , který má dítě v péči. 

  Další podrobnosti si prosím čtěte v manuálu. 

8. Organizace školy bude probíhat v závislosti na semaforu/je součástí manuálů /, dle kterého  

    musíme postupovat a upravit pravidla v organizaci školy. 

 

Začínáme školní rok. 

 Den 1.září -  TOTO SE TÝKÁ ŽÁKŮ 2.-5.TŘÍDY!!!!!! 
Dne 1.září – úterý 

 Žáci přijdou do školy v 7,45 hodin a budou vpuštěni do budovy  a hned  

                   přechází do tříd – PROSÍM O DODRŽENÍ ČASU!!!!!! 

                  /je to důležité pro vstup žáků 1. třídy – ti mají  čas odlišný. Rodiče od třídní učitelky dostali     

                   informace. 

 PROSÍM, ABY RODIČE DO ŠKOLY VŮBEC NEVSTUPOVALI./Vím, že zvyk naší školy je jiný, 

ale prosím o pochopení/. Čekejte, prosím, venku.  

Děti se ve třídě s paní učitelkou zdrží do 8,45 hodin.  

PROSÍM NAPIŠTE dětem lístek, jak to tento den bude  –odchod hned ,po skončení, či 

pozdější čas, doprovod, oběd, pobyt ve ŠD. 

 Děti obdrží od paní učitelky zápisový lístek /kdo bude mít zájem /do ŠD. 

 



 

 

 

 

 ODE dne  2.září – středa – platí již pro všechny žáky školy 

 Platí běžný režim ŠD/6,00 – 16,00 hodin/.Důležité je vyplnit zápisový lístek –   ale to už 

znáte. 

 Jakým způsobem  se budeme setkávat, jakým způsobem budeme komunikovat/ např. 

informace o prospěchu a chování/. 

  Jak budeme přijímat platby za obědy - přimlouvala bych se za platbu  převodem školní 

jídelně paní BUŘILOVÁ nebo přímá platba u ní. Ve škole peníze na obědy odevzdá žák paní 

Radiměřské. Toto budeme řešit až při platbě na měsíc říjen. 

 Platby ŠD, plavání , pomůcky, případně další akce naší školy přijímáme hotově – předávat 

hotovost bude žák třídní učitelce, platbu za ŠD vychovatelkám. Vše se včas dozvíte 

prostřednictvím ŽK, webu školy, e-mailů, telefonů.  

 PROSÍM ,věnujte pozornost aktualizaci možných spojení s vámi či pověřenými osobami, vše 

napište třídním učitelkám i vychovatelkám ŠD.  

 Sledujte web i svou e-mailovou poštu – budete dostávat informace postupně – kroužky, 

sportovní a společenské akce, aktivity apod. 

  Jenom  v předstihu připomínám konání voleb 2.10.2020/volební místnost  u nás ve škole/ - 

tento den bude zkrácená výuka i s obědem maximálně do 13,00 hodin.  

ŠD odpoledne uzavřena. Podrobnosti v průběhu měsíce září/. 

 

 

Přeji všem dobrý start školního roku, co nejklidnější chod všeho, co se nás dotýká, pevné 

nervy a zdraví. 

 

 

                                             

 

 

                

 

     

 

                                                

 

 


