Docházka 1. a 2. roč. do ZŠ od 18. 11. 2020
Vážení rodiče,
tyto informace se vztahují do doby nástupu ostatních ročníků do školy. Pak budeme muset přistoupit ke
změnám v organizaci.
V tuto chvíli se děti jednotlivých tříd nesmí potkávat ani v rámci ŠD, proto pro ně musíme otevřít
4 oddělení. Ve chvíli nástupu zbytku 1. st. nebudeme toto nařízení schopni dodržet z důvodu personálního
zajištění. Uvidíme, jaká budou následovat opatření. Podle nich upravíme další režim pobytu dětí ve škole.
Předem se omlouváme za neustálé změny.
Výuka:
- Nyní bude probíhat jen v přízemí 1. st. Žáci 2. A se zatím budou vzdělávat ve třídě V. B – Mexiko.
- Posloupnost výukových předmětů jsou mírně upravené vzhledem k povinnosti některých pedagogů
i online vzdělávání a z důvodu zrušení Tv a Hv. Místo těchto předmětů půjdou děti na procházku,
nebo se budou věnovat dokončení prací. Časová dotace je zachována dle běžného rozvrhu.
Pravidelné dlouhodobé větrání
- Musíme zajistit po celou dobu pobytu dětí ve škole, proto jim dejte teplejší věci - triko s dlouhým
rukávem + mikinu raději i svetr.
Roušky:
- Musí mít děti po celou dobu pobytu ve škole, proto jim připravte 2 roušky (každou zvlášť zabalenou)
na dopoledne + 1 roušku do ŠD.
Vstup do ranní družiny
- Bočním vchodem – od zastávky autobusu v Kostnické ul. (vstup pro MŠ), s rouškou.
- Zvoňte na zvonek Kostičky.
Provoz ranní družiny
- 6:15 – 7:40
- Nebude probíhat v místnostech ŠD.
- Po uložení oblečení ve svých šatních skříňkách půjdou děti do tříd, ve kterých se budou učit.
Vstup do školy od 7:40
- Hlavním vchodem s rouškou.
Děti bez oběda
- Po výuce předá učitel u hlavního vchodu.
Školní jídelna
- Pokud si budete děti chtít vyzvednout po obědě, raději přijďte až 1,5 hodiny po ukončení výuky.
Děti vyzvedávejte u určených vchodů oddělení odpolední družiny.
Provoz odpolední družiny
- 11:40 – 16:00
- I. A v místnosti Vesmír- odchod domů bočním vchodem – u zastávky autobusu
-

I. B v místnosti Kostičky - odchod domů bočním vchodem – u zastávky autobusu

-

II. A v místnosti Himaláje- odchod domů bočním vstupem do suterénu, cca 15 m vpravo od hlavního
vchodu, zvoňte na ŠD Himaláje.

-

II. B v místnosti Egypt- odchod domů bočním vstupem do suterénu, cca 15 m vpravo od hlavního
vchodu, zvoňte na ŠD Egypt.

-

Děti druhých tříd si po obědě oblečení přenesou na věšáky u dané ŠD.

-

V rámci ŠD budou děti co nejvíce času trávit na hřišti, proto dejte dětem teplé oblečení na pobyt
venku.
Pokud budou děti na hřišti, rodiče 1. tříd vstup brankou vedle vchodu v Kostnické ul., rodiče 2. tříd
brankou u školního pozemku, přes dopravní hřiště.

-

Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

