
Vážení rodiče!                                     6.10.2020    

Velmi vás zdravím . Je mi líto ,že se zatím osobně nesetkáváme  a mohu vám pouze psát. 

Děkuji všem, že jste  zaplatili pomůcky –peníze přijímám do pokladní knihy a ukládám do banky.                    

Zasílám několik informací . MZ zpřísňuje pravidla pro celou společnost  i pro školy. Nás se týká několik úprav 

v plnění školní docházky a poskytování oběda.  

V příloze čtěte také „INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE“. 

1.Zákaz zpěvu – nikoli výuky hudební výchovy. ALE pěvecký kroužek ZPĚVÁČEK – nemůže v této situaci 

fungovat. 

2. Tělocvik a sportovní kroužky vedené našimi pedagogy jsou bez omezení. 

3. Kroužek sportovních her /čtvrtek/– vede pan Roman Häusler z DDM – ten do odvolání NEBUDE probíhat. 

4. Byli jste zvyklí na pravidelná setkání s vyučujícími – také nelze, ale informace o práci vašich dětí ve škole   

    budete pravidelně dostávat v písemné či e-mailové podobě. 

5. Plavecká výuka PROBÍHAT BUDE  a  poplatek za dítě činí 400,-Kč a prosím učiňte tak do  31.10.2020. 

     Peníze vybírá třídní učitelka a platba bude předána ředitelce Plavecké škole paní Benediktové. 

    Dopravu autobusem do bazénu platím já ze  ZÍSKANÉ dotace z MŠMT. 

    Plavecká výuka bude vždy v pátek od 13.11.2020 – 22.1. 2021. 

    2.+4. třída odjíždí od školy 8,25 hodin a vrací se po 11,00 hodině a výuka pokračuje. 

    1.+3.+5 .třída  odjíždí od školy 10,05 hodin a vrací se přibližně ve 12,40 hodin a jdou na oběd. 

    Vzhledem k přísným hygienickým požadavkům –která jsou pro nás závazná, protáhne se výdej jednotlivým  

    třídám. Podrobnosti o organizaci vám sdělím určitě včas před zahájením plavání. 

6. Zjistěte si prosím, zdali zdravotní pojišťovna vašeho dítěte proplácí plavecký výcvik ,který je  součástí  

     našeho vzdělávacího programu. Budu po dětech posílat vratný lístek ,kde  vyznačíte potřebu dokladu pro         

     pojišťovnu. 

7. K dnešnímu dni platí tyto informace.Nevylučuji, že mnohé může být jinak. 

    Se vším vás budu i nadále seznamovat. 

 

 

Držme si palce, ať nám škola vydrží otevřená co nejdéle a můžeme ,byť s omezeními, skoro normálně  

 s dětmi pracovat. 

 

                     Pevné zdraví vám ,nám i dětem ze srdce přeje  

 

 

 

  


