Vážení rodiče,
jsme moc rádi, že se od 18.11. vrátí do školy žáci 1.-2.tříd. Výuka obou ročníků bude probíhat
od 8 do 11,30 hodin (při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti – bude nahrazeno jinými
činnostmi – např. pobytem venku). Pak budou žáci dle rozpisu chodit s paní vychovatelkou na oběd a
zpátky do oddělení ŠD (popř. na dvorek, hřiště, do parku …)
OBĚDY (ORIENTAČNÍ ROZPIS): oběd bude dětem automaticky přihlášen, svačinku si děti
musí nosit z domova (školní nebudou)
11,30 h – I.A, 11,35 h – I.B, 11,40 h – I.C, 11,50 h – I.D, 11,55 h – II.A, 12,00 h – II.B, 12,05 h - II.C
Školní družina bude otevřena v režimu od 6 do 17 hodin. Žáci budou ve stálých odděleních ŠD:

I.A – oddělení koťata
I.B - oddělení kytičky
I.C – oddělení sluníčka
I.D – oddělení berušky
II.A – oddělení želvičky
II.B – oddělení myšky (1.patro)
II.C – oddělení sloníci (1.patro)
Tato oddělení ŠD budou otevřena ráno od 6 do 7,40 hodin (použití zvonku ŠD) a odpoledne od 11,30
do 17 hodin. Po 7,40 h přecházejí děti samy do své třídy. Dveře budou otevřeny pro vstup od 7,40 do 8
h. Během dopoledne bude možnost si vyzvednout dítě u dveří na zvonek zástupkyně ředitele.
Žák bude po celou dobu přítomnosti ve škole nosit roušku (mimo konzumace oběda), proto je třeba, aby
měl z domova dostatečný počet čistých roušek a sáček na použité roušky. Ve třídách (hernách) se bude
často větrat.
Vstup do školy bude umožněn ráno i odpoledne jen dětem, rodiče nebudou mít přístup.
INFORMACE K VYZVEDNUTÍ ŽÁKA ZE ŠKOLY:
1.U nedružinových dětí si rodič počká na své dítě po vyučování (obědě) před školou.
2.Družinové děti bude p.vychovatelka pouštět dle Vámi zvoleného času odchodu samostatně domů –
rodič čeká na své dítě před školou
- p.vychovatelky budou odpoledne chodit s dětmi ven, proto prosím o dodržení vyzvedávání dětí
v těchto časech – volte z těchto nabídek 12,30, 13,00, 14,00,15,00 h. Po 15 h již budou děti ve škole,
můžete napsat jakýkoliv čas odchodu dítěte domů.
3.Informace o času odchodu ze ŠD pošlete třídní učitelce na Edupage do 16.11. – ve formě zprávy:
- jméno a příjmení dítěte, třída
- ranní družina – pokud ano - předpokládaný čas příchodu
- přesný čas odchodu domů ze ŠD, popř. po obědě (vyučování)
3.Dítě může chodit domů i v jiný čas (dle potřeb rodičů), rodič napíše žákovi na ten den omluvenku.
V nejnutnějších případech při vyzvedávání můžete volat na telefonní čísla:
koťata, kytičky, želvičky – 773 752 739
sluníčka, berušky – 774 747 693
sloníci, myšky – 770 186 031

