
Vážení rodiče,

 Od 25. 5. 2020 začnou do školy chodit vaše děti, které jste přihlásili k dobrovolné
docházce do školy. Protože musíme plnit pokyny MŠMT a MZ, především 
dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření, nebude možné realizovat výuku 
ve stejných skupinách, jako jsou klasické třídy. 

Při vytváření skupin jsme museli brát v úvahu jednak maximální povolený počet 
žáků ve skupině (15), jednak zohlednit i to, zda dítě bude ve škole jenom 
dopoledne, nebo i odpoledne (maximálně do 16.00).

 Z výše uvedených důvodů jsou tedy vytvořeny skupinky žáků i z různých tříd, 
některé děti tudíž nebudou mít svou třídní učitelku. Zároveň musí být i nadále 
realizována dálková výuka pro ty žáky, kteří do školy nenastoupí. 

Zařazení dětí do skupin, čas nástupu do školy, čas oběda apod. vám oznámí 
prostřednictvím mailů, webu či aplikace Bakalář vaše třídní učitelky. Já pouze 
uvedu ta obecně platná pravidla, která je nutno dodržovat a respektovat:

 Žáci nastupují do školy podle předem oznámeného harmonogramu, nesmí 
se totiž před školou ani ve vestibulu či v šatnách hromadit větší množství 
žáků

 Dospělí, kteří budou děti do školy přivádět a odpoledne odvádět, nesmí 
vstupovat do budovy, k předávání dětí tudíž dojde před budovou školy

 Každé dítě musí mít s sebou minimálně 2 roušky + plastový sáček na jejich
odkládání

 Ve třídě musí být ve skupině maximálně  15 žáků, rozestupy mezi sebou 
alespoň 1,5m a sedět v lavici po jednom

 Z výše uvedeného důvodu bude třída 2. A přemístěna do budovy 
Vodičkova, protože bude v počtu 15 a do malé učebny v Jindřišské 32 by se
nevešla

 Roušku děti ve třídě nebudou muset mít, ve společných prostorách školy 
ano, např. při cestě do jídelny, WC, na zahradu apod.

  Skupiny musí být homogenní, proto bude stejné složení skupiny na 
dopolední výuce i při odpolední činnosti

 Budete seznámeni i s rozpisem skupin v jídelně – čas, kdy půjde která 
skupina na oběd

Vážení rodiče,

 I když to vypadá složitě a hekticky, zcela určitě si vše v průběhu prvních dní 
„sedne“. Vy si hlavně trochu odpočinete, děti se zase uvidí se svými kamarády a 
učiteli.

Při jakýchkoli problémech se obraťte na své třídní učitelky nebo na vedení školy.

Děkuji vám za vaši vstřícnost, nasazení, s nímž jste se ujali role učitelek a učitelů,
velmi si toho vážíme.

Přeji vám mnoho sil do konce školního roku.

                                                                                                                              
Dagmar Zelená


