V Praze, 25. listopadu 2020

Vážení rodiče,
velmi ráda bych Vám poděkovala za spolupráci v tomto obtížném období a za Vaše zapojení
do vzdálené výuky. Uvědomuji si, že bez Vaší podpory bychom tento způsob práce nezvládli.
Za uplynulé období Vám patří obrovská jednička s hvězdičkou! Vaší podpory dětí i učitelů si
velmi vážím. A jako rodič také naprosto chápu všechna úzká místa, kterými jste museli v této
nelehké době se svými dětmi projít, a překážky, které jste museli překonat.
Většina Vašich dětí se pondělí vrátí do školních lavic, zbývající žáci s týdenním zpožděním.
Snažíme se, aby to byl návrat plynulý, přestože pro spuštění výuky platí několik zásadních
omezení. Jedním z nich je povinná homogenita tříd. Po zatím nejasně dlouhou dobu
nebudeme moci třídy a skupiny spojovat. Doufáme, že návrat bude co nejsnazší jak pro děti,
tak pro nás dospělé. Především druhostupňoví kolegové budou muset skloubit práci s dětmi
přímo ve škole s rotační vzdálenou výukou. Velmi Vás prosím v průběhu prvních dnů o
shovívavost. Doufáme, že se naše výuka co nejdříve vrátí k běžnému rozvrhu. V prvních dnech
může docházet k drobným časovým posunům, především při stravování ve školní jídelně.
Věřím, že společně návrat dětí zvládneme a všechny aktivity se co nejrychleji ustálí.

S pozdravem

Mgr. Tereza Martínková
ředitelka školy

Informace k organizačním změnám
30. 11. 2020 nastoupí do školy všechny třídy 1. stupně, 9. ročníky a 7. třídy (v rotační výuce –
v lichých týdnech. 7. 12. 2020 prezenční výuku zahájí 6. a 8. třídy (v rotační výuce – v sudých
týdnech). Vzhledem k okolnostem bude potřeba dodržovat některá opatření a také dojde
k několika organizačním změnám.
K organizaci výuky:


Žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat
pokyny vyučujících.



Po příchodu do budovy si žáci v co nejkratším čase umyjí a vydezinfikují ruce.
Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve vestibulu školy, na toaletách i v každé třídě.



Žáci budou opakovaně poučování o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i
používání jednorázových papírových kapesníčků.



Bude zajištěno dostatečné větrání i průběžný úklid prostor dezinfekčními prostředky.



Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit. Sledujte tedy aktuální
zdravotní stav svých dětí a striktně dodržujte toto opatření.



V případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě
kontaktováni. Totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování. Je velmi
důležité, abyste si po případném telefonátu od nás dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli.



V případě prokázané nákazy covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte třídní učitelku
či učitele.



Výuka probíhá dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd. V případě mimořádných
úprav budete informováni třídními učiteli



Příchod žáků do budovy školy je upraven takto:
vchod
DUŠNÍ

vchod
CURIE

7:30

2.M, 4.M, 5.Z

3.M, 3.Ž, 8.A

lichý týden

7:40

2.Z, 4.Z

6.A, 6.B, 8.B | 7.A, 7.B, 7.C

sudý týden

7:50

3.Z, 5.M, 5.Ž

4.Ž, 9.A, 9.B

8:00

1.MNŽ, 2.MNŽ

PřTř, 1.M, 1.Z



Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.



Prosíme o dodržování času příchodu do školy.



Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané
rozestupy.



Před školou a ve všech prostorách školy musí mít žáci ústa i nos zakryté rouškou, a to po
celou dobu. Vybavte prosím děti alespoň dvěma rouškami na den, v případě pobytu
ve školní družině jejich vyšším počtem.



Ranní družina není v provozu.



Odpolední družina je zkrácena do 17:00, po celou dobu provozu budou žáci ve
standardních odděleních.



Od 30. 11. 2020 se mění podmínky provozu školní jídelny. Prosíme, věnujte pozornost
platbám za obědy – nový měsíc.



Výdej oběda se bude řídit předem daným rozpisem, který nebude možné měnit.



Upozorňujeme rodiče dětí, které nebudou obědvat ve ŠJ, že musí být po celou dobu
se svojí třídou, a tudíž musí jít společně s ostatními i do ŠJ.



Prosíme o maximální spolupráci se školou. Poučte prosím doma děti o těchto
pravidlech. Opravdu je nezbytné výše uvedené dodržovat.



V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte třídní učitelku /učitele nebo vedení školy.

Provoz Školní jídelny Uhelný Trh od 30. 11. 2020 do odvolání
PRACOVIŠTĚ DUŠNÍ - VÝDEJ OBĚDŮ
Výdej obědů pro žáky přítomné ve škole a zaměstnance
ZŠ Curie 11,20 – 13,45 a SPŠS 13,45 – 14,00
Výdej obědů pro žáky na distanční výuce pouze do přinesených nádob
(nemohou konzumovat v jídelně)
VÝDEJ 11,00 – 11,20
VŠECHNY OBĚDY BUDOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ PODLE ROZPISU PREZENČNÍ VÝUKY.
kancelář ŠJ v provozu 8:00 – 14:00 (604132199 nebo jidelna.dusni@seznam.cz)

