Vážení rodiče,
od 25. 5. startuje dobrovolná výuka žáků 1. stupně ZŠ. Bude zaměřená především na splnění úkolů
zadaných pro domácí výuku a také na přípravu k přijímacím zkouškám (žáci 5. ročníku).

Nástup do školní skupiny





Závaznou
přihlášku
k docházce
dítěte
do
školní
skupiny
proveďte
na
https://forms.gle/ijNgjh3YKiKpxy1BA nejpozději do 13.5.2020. Bez této přihlášky nebude moci být
dítě do školní skupiny zařazeno.
Žáci budou povinni dodržovat všechna hygienická nařízení a respektovat pokyny vyučujících.
Pokud tak nečiní, mohou být v krajním případě, po upozornění zákonného zástupce, ze školní
skupiny vyloučeni.
Informace o hygienických a epidemiologických opatřeních Vám třídní učitelé zasílali minulý
týden do mailu. Jsou zároveň dostupné na webových stránkách školy.
Při nástupu do školní skupiny je potřeba přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení.
Najdete ho ve Vašem mailu, případně je ke stažení na webových stránkách školy. Bez čestného
prohlášení nemůže žák do školy nastoupit.

K organizaci výuky:














Výuka začíná dle rozpisu jednotlivých tříd, nejpozději v 8:00 (poslední příchozí skupiny), budete
včas informováni, čekáme na počty dětí v jednotlivých třídách.
Žáci budou přicházet do školy dle rozpisu jednotlivých tříd hlavním a bočním vchodem (konkrétní
informace Vám třídní učitelé zašlou v týdnu od 18.5.2020)
Ranní družina není poskytována.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Prosíme o přesné dodržování počátku výuky. Nebude možné řešit pozdní příchody. Nepřijde-li
žák včas, nemůže se výuky zúčastnit.
Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané rozestupy.
Pracovník školy je vyzvedne před školou a poté je odvede do přidělené učebny, proběhne
dezinfekce rukou. Před školou a ve společných prostorách školy musí mít žáci ústa i nos zakryté
rouškou.
Dopolední program neprobíhá podle rozvrhu hodin, vzdělávací aktivity zajišťuje jeden
z pedagogických pracovníků.
Konec dopoledního programu pro žáky 1. stupně bude v souladu s rozpisem odchodu na oběd
do školní jídelny (budete včas informováni) mezi 11:30 a 12:30.
Od 25. 5. bude možné stravování ve ŠJ. Obědy ve ŠJ bude potřeba zaplatit najednou do konce
června, částka za jeden oběd je shodná se zbytkem školního roku, (zkontrolujte si prosím stav
konta ve ŠJ). V případě dotazů k obědům prosím kontaktujte hospodářku školní jídelny
pí Petrovou – tel. 222 318 340, případně ředitelku školní jídelny pí Břeckovou – tel. 605 455 732.
Upozorňujeme rodiče dětí, které nebudou obědvat ve ŠJ, že musí být po celou dobu se svojí
školní skupinou a tudíž musí jít společně s ostatními i do ŠJ, i když jíst nebude.
Prosíme o maximální spolupráci se školou. Poučte prosím doma děti o hygienických pravidlech.
Opravdu je nezbytné výše uvedené striktně dodržovat.

V Praze, 08.05.2020
Mgr. Tereza Martínková
ředitelka školy

