Informace pro rodiče žáků základní školy při ZŠ a MŠ Jivina ke
znovuotevření školy 25. 5. 2020
Vážení rodiče,
do 18. 5. jste povinni nahlásit, zda se vaše dítě bude od 25. 5. 2020 účastnit výuky. Po tomto
datu nebude možné dítě k docházce do školy přihlásit ani odhlásit. Podle posledních
metodických pokynů jsme stanovili pro pobyt ve škole tyto podmínky:
1. Provoz školy bude zajištěn od 7:30 do 15 hodin/po skupinách dle zájmu/
2. Nesmí být provozována ranní družina
3. Odpolední družina nebude probíhat klasicky, ale děti budou opět ve skupinách,
vyzvedávání dětí bude možné pouze u mříže po zazvonění /školné za družinu, vám
bude za příslušné období vráceno/
4. Žáci budou pracovat ve skupinách, které se nebudou po celý den měnit
5. Jednotlivé skupiny budou mít určený čas na svačinu, pobyt venku a na oběd
6. Zákonní zástupci nesmí vstupovat do budovy školy
7. Budou mít 2 roušky na den a sáček, do kterého budou moci roušky odkládat.
8. Nabízíme zajištění štítů pro děti, které si ale budou rodiče platit sami
9. Příchod dětí a jejich pohyb v šatně bude řídit vždy pedagogický pracovník
10. Ve třídách budou moci být žáci při dodržení určitých pravidel bez ochrany nosu a úst,
ve společných prostorách by je mít měli
11. Žákům, kteří se výuky nezúčastní, budou úkoly zadávány dosavadním způsobem,
online výuka bude zrušena úplně nebo omezena na minimum
12. Kroužky nebudou
13. Stravován ve školní jídelně bude pod přísnějšími hygienickými pravidly zajištěno.
14. V případě jakýchkoliv příznaků nemoci dítěte, nesmí dítě do školy, v průběhu dne,
bude umístěno do izolační místnosti a budete neprodleně informováni
15. Vyplňte, prosím, nejdéle do 18. 5. následující dotazník /viz Dokumenty a formuláře
nebo jsou přiloženy k úkolům/a vraťte je jakýmkoliv způsobem zpět do školy
16. Vyplnit Čestné prohlášení /ten, kdo ho nemá u úkolů a bude nastupovat do školy, si
ho vyzvedne ve škole
Zde, prosím, oddělte a vraťte zpět do školy /s úkoly, do schránky, mailem,……../
Jméno dítěte:…………………………………………………………………………………………………………………………
Zúčastní se – nezúčastní se od 25. 5. výuky
Bude – nebude se stravovat ve školní jídelně
Bude – nebude po skončení vyučování ve škole
Máme – nemáme zájem o zajištění ochranného štítu školou
V………………………………………….dne…………………………….podpis…………………………………………………

