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Vážení rodiče, zákonní zástupci,
žáci se do naší školy vrátí 4. 1. 2021, výuka bude podle běžného rozvrhu.
 družina nadále funguje od 6:45 hod. zatím jen do 16:00 hod., kvůli nemožnosti
Školní
slučování jednotlivých oddělení.
Odchodové časy na obědy do školní jídelny jsou stejné - po 3. nebo 4. vyučovací hodině.

Výuka bude pokračovat za stejných podmínek, jako tomu bylo před vánočními prázdninami,
nadále budeme dodržovat tato opatření:
- žáci v naší škole nemají povinnost nosit roušky, jejich nošení ale vítáme,
- totéž platí i o pedagogických pracovnících školy,
- výuka probíhá v kolektivech žáků jednotlivých tříd a jednotlivých odděleních školní družiny,
třídy ani oddělení ŠD se neslučují,
- žáci, kteří na výuku některých předmětů chodí do jiných tříd, zůstávají na výuku 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 dezinfekce,
- budeme dbát na dodržování povinných rozestupů mezi žáky a na 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, s výjimkou v nezbytně nutných případů
s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,
- ostatní zaměstnanci a případné návštěvy nosí vždy roušku,
- tělesná výchova se koná pouze formou pobytu na čerstvém vzduchu i mimo areál školy,
- hudební výchova je bez zpěvu.
Kompletní informace MŠMT jsou na:
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

V Praze dne 29. 12. 2020

M. Záruba, ředitel školy
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