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Milí žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
od středy 18. 11. 2020 je naše škola opět otevřena a provoz v ní v bude probíhat v souladu

s manuálem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Konkrétně:
- Výuka bude už od středy 18. 11. 2020 podle běžného rozvrhu.
- Školní družina funguje od 6:45 zatím jen do 16:00, kvůli nemožnosti slučování oddělení žáků.
- Odchodové časy na obědy jsou stejné - po 3. nebo 4. vyučovací hodině.
- Tělesná výchova se koná pouze formou pobytu na čerstvém vzduchu i mimo areál školy.
- Hudební výchova je bez zpěvu.
Provoz školy bude tedy v režimu, ve kterém jsme fungovali do 30. 10. 2020:
- Žáci v naší škole nemají povinnost nosit roušky, jejich nošení ale vítáme!
- Výuka probíhá v kolektivech žáků jednotlivých tříd, skupin, oddělení, které se neslučují, žáci,
kteří na výuku některých předmětů chodí do jiných tříd, zůstávají ve svých kmenových třídách.
- Do školy nemůže být vpuštěn žák s příznaky onemocnění.
- Po odchodu ze šaten si všichni žáci vydezinfikují ruce.
- Ve třídách i na WC budou zajištěny prostředky na mytí rukou a desinfekce.
- Budeme dbát na dodržování povinných rozestupů mezi žáky a časté větrání, prosíme,
ať jsou děti tepleji oblečené.
- Přestávky pro třídy budou organizovány tak, aby se minimalizovalo potkávání žáků.
- Mimoškolní akce, na které se cestuje MHD, nebudeme organizovat.
- Trvá zákaz vstupu rodičů a cizích lidí do budov školy.
- Ve společných prostorách zaměstnanci nosí roušku.
- Třídní schůzky 19. 11. 2020 proběhnou distančně (mail, mobil), nebo jinak - po dohodě
s třídními učitelkami.
V případě, že dítě ve středu 18. 11. 2020 do školy nenastoupí, prosíme o včasné odhlášení
obědů ve školní jídelně - nejlépe do pátku 13. 11. 2020, nejpozději však v pondělí dopoledne.
Odhlášení obědů: mailem na: jidelna@novyporg.cz, na webu strava.cz, nebo telefonicky
773 775 973. Zároveň odhlášení obědů, prosím, dejte na vědomí i vašim třídním učitelům.
A opět vás žádáme, pokud budou vaše děti vykazovat příznaky nemoci, neposílejte
je do školy.
Děkujeme vám a všem hodně zdraví.

V Praze dne 11. 11. 2020

Mgr.
Milan
Záruba
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