Vážení rodiče,
na základě vládního rozhodnutí bude od středy 18. 11. 2020 probíhat prezenční výuka pro žáky 1. a 2.
tříd za dodržení těchto podmínek:
-

-

všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu
po celou dobu pobytu ve škole (každý žák má vlastní roušku + 2 náhradní roušky v sáčku)
výuka i školní družina do 15,00 hodin bude probíhat ve „vlastní“ učebně dané třídy
kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají – z tohoto důvodu je upravena
provozní doba školní družiny do 15,00 hodin
ráno přicházejí žáci v čase od 7,30 do 8,00 hodin rovnou do svých tříd – v šatně se pouze
přezují a zdržují minimální dobu
všichni žáci 1. a 2. tříd jsou od 18. 11. automaticky přihlášeni na obědy - rodič musí odhlásit
oběd v systému nejpozději do 7,00 hodin daného dne
výuku ve třídách zabezpečují třídní učitelka, asistentka a vychovatelka školní družiny, které
jsou určeny pouze pro danou třídu
vyučující anglického jazyka se připojuje do třídy vzdáleně z důvodu, aby nedocházelo
k prolínání vyučujících mezi třídami
na základě požadavků rodičů je zajištěn dohled jedním pedagogickým pracovníkem v dané
školní budově pouze pro několik dětí, které si budou rodiče vyzvedávat až po 15,00 hodině
(na základě průzkumu třídních učitelů)
ve všech školních budovách je prováděn zvýšený úklid a jsou umístěny stojany s desinfekcí
zapůjčenou školní techniku pro online výuku vraťte po domluvě s třídním učitelem

Výše uvedená pravidla provozu odpovídají momentálně platným nařízením. Dle informací z médií je
možné, že od dalšího týdne, by mohla být prezenční výuka povolena i pro ostatní žáky 1. stupně, dále
pak pro žáky 9. ročníků a ve střídavém režimu i pro ostatní třídy 2. stupně. Pokud dojde k úpravám
organizace výuky na základě nově přijatých opatření i pro Vaše děti, budeme Vás informovat.
Přeji všem, aby návrat do školy byl všechny maximálně pohodový a nebyl doprovázen komplikacemi
v podobě onemocnění dětí a pedagogů (či nařízené karantény pro celé třídy).
Prosím, respektujme všichni povinnost nošení roušek a dodržujme zvýšená hygienická pravidla.

Marcela Erbeková, ředitelka školy
V Mnichovicích 16. 11. 2020

