Vážení rodiče,
zasílám vám pokyny k otevření školy:
Předem bych chtěla poděkovat za vyplnění dotazníku, který nám umožnil rozmístit děti do skupin.
Dále děkuji všem rodinám, které se rozhodly pokračovat v distanční výuce a umožnily nám přijmout
všechny děti, které nemohou zůstat doma.
Děti budou rozděleny do pěti skupin, které se nesmějí vzájemně potkávat.
Skupina A:Děti s potřebou odpoledního pobytu ve škole, 15 dětí. Tato skupina bude chodit do
školy každý den, odpolední pobyt bude končit v 16:00. Velká třída v 1. poschodí (nynější 5.) Příchod
hlavním vchodem a vchodem u MŠ od 7:30 do 7:40 nebo hlavním vchodem 8:10 až 8:20.
Ostatní skupiny jsou určeny pro děti, které nebudou chodit do družiny, tyto skupiny budou mít
výuku od pondělí do čtvrtka, v pátek budou doma. Tento den bude vyhrazen pro online konzultace
s dětmi v distanční výuce. Distanční výuka bude možná i v jiné dny (podle možností vyučujícího).
Skupina B:Dívky ze 2. třídy a tři děti ze 3. třídy, 11 dětí. Velká třída dole (2.) Příchod zadním
vchodem od kostela 7:40 až 7:50.
Skupina C:Chlapci ze 2. třídy, 6 dětí. Malá třída dole (1.) Příchod zadním vchodem od kostela 7:50
až 8:00.
Skupina D:Děti ze 4. třídy, 11 dětí. Třída v podkroví. Příchod hlavním vchodem v 7:40 až 7:50.
Skupina E:Děti z 5. třídy, 12 dětí. Menší třída v 1. patře (3.) Příchod hlavním vchodem 8:00 až 8:10.
Při příchodu si děti vydezinfikují ruce, rychle se přezují a v rouškách přesunou do třídy, kde budou
sedět samy v lavicích s rozestupy. Na toaletách se děti budou potkávat minimálně, každá skupina
bude mít vyhrazeno své umyvadlo. Děti ze skupiny B a C budou využívat toalety v přízemí, vůbec
nebudou chodit do horních pater.
Vyučování bude končit od 11:30. Skupiny budou chodit na oběd postupně, podle věku. Družinové
děti půjdou na oběd jako poslední, proto dejte dětem větší svačinu.

Vážení rodiče, upozorňuji na několik důležitých věcí:
1) Kvůli silnější dopravě před školou (uzavření Panské ulice) dbejte na bezpečnost a poučte,
prosím i své děti.
2) Vstup rodičů do školy není možný, před školou by měli doprovázejí rodiče dodržovat
rozestupy 2 m, stejně tak děti.
3) Ve škole bude omezen kontakt dětí, zejména fyzický, při skupinové práci a pohybu ve
společných prostorách (toalety, chodby) musí mít děti roušky. Nošení roušek při vyučování
určuje vyučující.
4) Roušky musí mít děti dvě, na odložení uzavíratelný plastový sáček nebo krabičku. Pokud by
s rouškou došlo k nějaké nehodě, máme i rezervní jednorázové.
5) Děti s příznaky onemocnění budou okamžitě izolovány a předány rodičům. V případě nákazy
jde celá skupina do karantény.
6) Bez podepsaného čestného prohlášení (první den) nebude dítě vpuštěno do školy. Pokud
prohlášení zapomenete doma, dáme Vám formulář u vstupu do školy.
7) Není možné nosit do školy vlastní hračky.

8) Děti oblékejte spíše sportovně, není možné trávit mnoho času v šatnách a budeme se snažit
o častý pobyt venku (MŠMT naštěstí zrušilo zákaz opouštět během výuky areál školy) .
9) Výuka bude pro děti ve škole i doma stejná.
10) Rozdělení do skupin Vám ještě sdělí třídní učitelé. Toto rozdělení je opravdun
 eměnné.
11) Dítě už k docházce znovu přihlašovat nemusíte, jen nám do 18. 5. nahlaste změnu v případě,
že by dítě zůstalo doma.
12) Pravidla jsou dosti přísná, ale odpovídají metodickému pokynu MŠMT, jehož dodržení je pro
školy závazné. Prosíme, poučte doma své děti o nutnosti pravidla dodržovat. Opakované
porušování pravidel bude řešeno s rodiči žáků.
13) Je možné, že 25. 5. bude všechno jinak :)

