Informace vedení školy k účasti na školních aktivitách
Žák/žákyně _______________________________byl/byla zařazen/a od pondělí 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
do školní skupiny __________________, kterou povede v době od 8:00 do 12:00 hodin__________________
a v době od 12:00 do 16:00 hodin _____________________.
Zařazení do skupiny je neměnné a bude platit po celou dobu dobrovolné školní docházky až do 30. 6. 2020.
Účast na školních aktivitách bude evidována a případnou nepřítomnost je nutno omluvit co nejdříve,
nejpozději do 3 dnů příslušnému pedagogovi prostřednictvím EŽK.






Základní podmínkou možné přítomnosti na školních aktivitách je odevzdání čestného prohlášení
v pondělí 25. 5. 2020 před školou vedoucímu skupiny. V případě nesplnění tohoto požadavku nebude
žák vpuštěn do budovy školy a bude považován za nepřítomného.
Každý žák bude vybaven patřičným počtem roušek, 1 ks na dopolední činnosti, 1 ks na odpolední
činnosti. Každá rouška bude v samostatném sáčku, do kterého ji bude žák při sejmutí či výměně
ukládat. Absence roušky je také důvodem nevpuštění do budovy.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Není možný ani
vstup do atria školy, haly a na hřiště pod školou. Na děti čekejte mimo areál budov před jednotlivými
vchody.

Příchody
Doba, kdy budou žáci vyzvedáváni pedagogem před školou a odváděni do budovy byla stanovena následně:
Hlavní vchod do školy - A

Boční brána nahoře - B

7.50 – 1ABRO 2 – pí. Marcinková
8.00 – 2.ACR – pí. Hladíková
8.10 – 3.BR – pí. Vašáková
8.20 – 3.AR – pí. Klusková

7.50 – 1.ABRO 1 – pí. Jenáčková
8.00 – 2.ARO – pí. Hadačová
8.10 – 3.ABRO – pí. Kotzianová
8.20 – 4.AR – pí. Pánková
8.30 – 5.AR – p. Svída
Boční brána dole - D
7.50 – 1.ABR – pí. Slováková
8.00 – 2.BR – pí. Prudilová
8.10 – 3.CR – pí. Přidalová
8.20 – 4.CR – pí. Pajpachová
8.30 - 5.CR pí. Lancmanová

Vstup přes hřiště - C
7.50 – 2.BRO – pí. Blažková
8.00 – 2.CRO – p. Svoboda
8.10 – 3.BCRO – pí. Drobáňová
8.20 – 4.BR – pí. Tomášková
8.30 – 5.BR – pí. Burdová

Vstup do budovy bude možný pouze ve stanovenou dobu pod vedením určených pedagogů, pozdější
individuální příchod nebude možný (návštěva lékaře, osobní důvody, pozdní příchod).
Individuální odchody z budovy před ukončením školních aktivit budou možné pouze po předložení
písemného sdělení zákonného zástupce. Převzetí žáka v budově školy nebude možné. Žák sám opustí budovu
individuálně v požadovanou dobu hlavním vchodem do školy – A.
Odchody
Po ukončení školních aktivit (dopolední, odpolední) budou žáci odvedeni ke vchodu do budovy, kde budovu
opustí. Předání zákonnému zástupci nezajišťujeme.
Žáci budou po dopoledních aktivitách opouštět budovu školy nejdříve v 12:00 hodin. Po odpoledních
aktivitách budou žáci budovu opouštět v 16:00, pokud nebude ze strany zákonného zástupce požadován
písemně dřívější individuální odchod z odpoledních aktivit.
Odchody jednotlivých skupin budou probíhat stejnými vchody, kterými žáci do školy přišli (hlavní vchod A,
boční brána horní B, vstup přes hřiště C a boční brána dolní D).

Stravování
Školní skupiny se budou stravovat společně se svým pedagogem podle následné organizace odchodů na
oběd. Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně na základě přihlášky k dobrovolným aktivitám,
automaticky přihlásíme. Zkontrolujte si, zda máte zaplacené obědy. Odhlášky můžete provádět jako obvykle
na www.strava.cz.
Organizace odchodů na oběd
Čas
Třída
10.45
2.ACR – pí. Hladíková
2.BR – pí. Prudilová
1.ABR – pí. Slováková
11.10
3.AR – pí. Klusková
3.BR – pí. Vašáková
3.C R – pí. Přidalová
11.35
4.AR – pí. Pánková
4.BR – pí. Tomášková
4.CR – pí. Pajpachová
12.00
5.AR – p. Svída
5.BR – pí. Burdová
5.CR – pí. Lancmanová
12.25
1ABRO 1 – pí. Ondrovičová
1.ABRO 2 – pí. Vardanová
2.ARO – pí. Cihlářová
12.50
3.ABRO - - pí. Kalusová
2.CRO – pí. Böhmová
2.BRO – pí. Vyziblová
13.15
3.BCRO – pí. Slavíková
Důležité
Zákonný zástupce je povinen informovat školu o případných změnách zdravotního stavu dítěte, či rodinných
příslušníků v souvislosti s obsahem čestného prohlášení.
Po celou dobu přítomnosti žáků v prostorách školy se na ně i nadále vztahují ustanovení školního řádu.

Vedení školy

