Milí rodiče,
posíláme informace k návratu dětí do školy v pondělí 30. listopadu. Na děti se již všichni těšíme,
doufáme, že děti také a že i vám se uleví. S návratem do škol přichází pravděpodobně nejrizikovější
období od počátku pandemie. Pro děti samotné nákaza Covid-19 většinou nebezpečná není, děti se
však stávají nebezpečím pro svoje blízké z rizikových skupin a pro personál školy. Uvědomujeme si, že
nastavená opatření nejsou příjemná a občas jdou proti nastavení naší školy. Snažili jsme se vyjít vám i
dětem maximálně vstříc, pro nás to však znamená personální vytížení na hranici možného. V případě
onemocnění pedagogů prosím počítejte s tím, že některé hodiny možná odpadnou, případně bude na
nezbytně nutnou dobu omezen provoz školní družiny. Věříme, že opatření budou účinná a všechno
společně zvládneme.
K prezenční výuce se vrací
•
•
•

Celý 1. stupeň
9.A
6. – 8. ročník střídají po týdnu prezenční a distanční výuku. Prezenční začínají 6.A + 7.A, od
7. prosince nastupuje 8.A.

Změna rozvrhů
•
•

Rozvrhy tříd jsou upraveny. Tv a Hv odpadají nebo jsou nahrazeny jiným obsahem.
Úprava rozvrhu podle jídelny. Výdeje po půlhodinách.
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Příchod dětí do školy
•
•
•

•
•
•

Žáci 4. – 9. ročníku přicházejí do školy mezi 7:40 – 8:00. (Duhové ráno začíná v 8:05)
Dohlížející pedagog bude děti do šatny pouštět po menších skupinkách (zohlední třídy).
Žáci 1. – 3. ročníku přednostně přicházejí do ranní družiny. Její provoz je od 7:30. Dveře
budou odemčené, děti samy vejdou do školy a pokračují do družiny. Pokud přijdou později,
budou do školy vpouštěni po skupinkách, ve stejném režimu jako žáci 4. – 9. tříd.
Před školou mají již děti nasazenou roušku.
Ti, co přijeli MHD si u vchodu vydezinfikují ruce, ostatní si ruce myjí po příchodu do třídy.
Rodičům není vstup do budovy povolen.

Hygienická opatření
•
•
•
•
•

Dodržujeme pravidlo 3R: Roušky – ruce – rozestupy.
Roušky mají uvnitř budovy všichni. Sundávají pouze při jídle. Venku při dodržení rozestupů si
mohou roušku sundat. Prosím dejte dětem s sebou roušek víc.
Budeme často větrat. Ať mají děti svetr nebo mikinu.
Budeme s dětmi často chodit ven. Pamatujte na to prosím při oblékání dětí.
Pokud se u dítěte vyskytnou i malé příznaky infekčního onemocnění, nechte ho prosím doma
vyležet a telefonicky kontaktujte svého pediatra, abyste domluvili další postup (doba, po
kterou má dítě zůstat doma, případné testování).

Školní družina a školní klub
•
•
•

•

Skupiny se nemísí. Školní družina a školní klub po třídách, pouze pro žáky 1. stupně.
Přihlášeným žákům 2. stupně bude umožněno navštěvovat školní klub od stupně 3 PES.
Provoz školní družiny a školního klubu
o Ranní družina (pro 1. – 3. ročník) od 7:30
o Odpolední provoz družiny i klubu do 16:15
Vyzvedávání dětí
o Děti si vyzvedávejte buď po obědě, než odejdou ven, nebo po návratu z venku. Pokud
bude hezky, mohou být děti venku i mimo uvedený čas. V tom případě informaci, kde
jsou, najdete na vchodových dveřích.
o Pobyt venku (V této době prosím děti vyzvedávejte jen ve výjimečných případech a
po předchozí domluvě, děti mohou být daleko od školy.)
1.A, 2. A denně
13:00 – 14:30
3.A
denně
13:35 – 14:35
4.A
denně
13:40 – 14:40
5.A
po-čt, lichý pátek 13:45 – 14:45
sudý pátek
14:20 – 15:00
o

Děti z 1.A jsou odpoledne v učebně ŠD, ostatní ve svých kmenových třídách.
▪ 1.A a 2.A vyzvedávání na zvonek (1.A – ŠD 1, 2.A – klub)
▪ 3.A, 4.A, 5.A vyzvedávání na telefon:
1.A
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3.A
4.A
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Abrahamová
Ludvíková
Metelková
Peterová
Blažková
Flegrová
Chmelová
Kabelková
Nováková, Kotasová
Machová

606 324 939
721 344 105
607 683 483
722 021 562
728 484 220
777 542 477
606 233 426

Obědy
•
•

Obědy mají děti, které mají v daném týdnu prezenční výuku, automaticky přihlášené.
Na portálu Strava.cz si prosím zkontrolujte aktuální stav konta, a podle toho buď pošlete,
nebo neposílejte platbu na prosinec.

Vracení peněz
•
•

•

Rada školy schválila vrátit úplatu za vzdělávání v ŠD, ŠK a za kroužky za dobu uzavření škol,
všem, kteří o to požádají (viz formulář – v příloze a na webu školy).
Družinovné a klubovné:
o Vrátit polovinu poměrné částky úplaty za vzdělávání ve školní družině a školním
klubu, s přesností na čtvrtiny měsíce.
o Pro 1. a 2. ročník činí částka 200 Kč.
o Pro 3. – 5. ročník činí částka 300 Kč.
o Pro 6. ročník činí částka 300 Kč. (Za dobu otevření škol a uzavření klubu pro žáky 2.
stupně bude částka vrácena v plné výši.)
Kroužkovné
o Za nevyčerpané služby vrátit částku v plné výši.
o Prakticky bychom to udělali tak, že platbu za první pololetí převedeme do druhého
pololetí. Rodičům, kteří zaplatili na celý rok, vrátíme polovinu.
o V případě, že kroužky nebudou otevřeny ani v druhém pololetí, vrátíme peníze na
účet.
o Platba za kroužky bude vrácena všem automaticky, není třeba žádat. Pokud
nechcete, abychom vám platbu za kroužky vraceli, a chcete ji věnovat škole jako dar,
napište prosím do kanceláře, vystavíme vám darovací smlouvu.

Elektronická žákovská knížka
•

Na 2. stupni spouštíme od pondělí 30.11. zkušební provoz elektronické žákovské knížky.
Podrobnosti, návod a přístupové údaje dostanete v samostatném emailu.

V přílohách
•
•

Rozvrh třídy
Formulář žádosti o vrácení plateb za ŠD či školní klub.

V modlitbách za Vás a za Vaše rodiny
Lenka Macháčková
ředitelka školy

