Vážení rodiče.
Jsme velice rádi, že mají v pondělí 30. listopadu do školy nastoupit žáci 3. - 5. ročníků. Distanční výuka pro
tyto ročníky bude tedy ukončena dnem 27. 11. 2020.
Posíláme Vám organizační informace.
Na pozemku školy je pohyb všem osobám dovolen v roušce a rozestupy mají být min. 1,5 m (rozestup se
netýká rodinných příslušníků).
Průchod kolem historické budovy školy přes školní hřiště není dovolen.
Ve všech prostorách školy jsou roušky povinné po celou dobu přítomnosti, při výuce i ve školní družině. Týká
se dospělých i žáků.
Dávejte dětem každý den minimálně dvě (čisté) roušky a sáček na uložení použité roušky.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.
Ve třídách se dle nařízení MŠMT musí důkladně větrat vždy každou přestávku a 1x v polovině každé
vyučovací hodiny. Prosíme, ať mají děti na sobě teplé oblečení.
Je umožněno realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Dávejte proto,
prosím, dětem též na ven teplé oblečení (nejlépe sportovní) a vhodnou obuv.
Je samozřejmé, že do školy přijímáme děti bez příznaků onemocnění dýchacích cest, bez příznaků infekčního
onemocnění.
V případě, že začne mít žák zdravotní potíže během výuky, budete kontaktováni a vyzváni k co
nejrychlejšímu vyzvednutí Vašeho dítěte ze školy.
Provoz školní družiny je umožněn.

Příchod ráno do školy:
Ranní družina pro 1. a 2. ročníky a pro tř. 3. A bude v historické budově od 6:45 do 7:30 = vstup
hlavním vchodem.
Ranní družina pro třídu 3. B a 4. ročníky bude v nástavbě nad MŠ od 6:45 do 7:30 = vstup z ulice
Na Lada.
Příchod ostatních žáků mezi 7:40 - 7:50 hodin:
Třídy 1. A, 1. B, 2. B, 3. A = stanoviště před hlavním vchodem historické budovy, odtud si žáky
odvedou pedagogové do třídy.
Třídy 2. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B = stanoviště u školní jídelny, přístup z ulice Na Lada, odtud si
žáky odvedou pedagogové do třídy.
Čas oběda:
Výuka probíhá dle rozvrhu. Časy odchodů na oběd Vám upřesní třídní učitelé.
Důležitá INFORMACE!! Všichni žáci (3., 4. a 5. tř.) budou automaticky od 30. 11. na oběd
přihlášeni.
Pokud někdo oběd nebude chtít, včas to, prosím, nahlaste paní Věře Benešové, SMS na tel.: 725
866 105, e-mail: vera.benesova@skolazdiby.cz.
Školní družina:
třída 1. A = paní vychovatelka Jaroslava Kloučková, zvonek "medúzy" do 16:00 hodin
třída 1. B = paní vychovatelka Karolína Chalupná, zvonek "chobotnice" do 16:00 hodin
třídy 2. A + 2. B = slečna vychovatelka Karolína Pletichová, zvonek "ryby" do 16:00 hodin
třídy 3. A + 3. B = paní vychovatelka Táňa Ilkova, zvonek "želvy" do 16:00 hodin
třídy 4. A + 4. B = paní vychovatelka Vlasta Palková, zvonek „delfíni“ do 16:00 hodin
............................................................................
Od 16:00 - 17:00 hod. = informace na "želvách".
Přejeme hezký víkend a těšíme se už brzy se všemi dětmi na viděnou.

