Vážení rodiče,
od 8.6. do 19.6.2020 budou mít žáci 6. až 9. ročníku možnost prezenčně dobrovolně navštěvovat
školu. Obsahem budou skupinové konzultace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (AJ, NJ).
Půjde o objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu a socializační aktivity
– třídnické hodiny. Nutno s sebou tedy do školy přinést potřebné učebnice na dané předměty a psací
potřeby (žákům oznámí třídní učitelé).
Konkrétně této nabídky mohou využít žáci takto:
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Začátek je vždy v 9.20 hod. a konec ve 12.15 hod.
Vyučujícími budou třídní učitel, učitel českého jazyka, matematiky a anglického jazyka a německého
jazyka. Taktéž pro žáky druhého stupně budou platit veškerá epidemiologicko- hygienická opatření,
která nařizuje legislativa.
Aby žák mohl být zařazen od 8.6.2020 do školy k této aktivitě, je potřeba vyplnit a podepsat čestné
prohlášení zákonným zástupcem žáka o neexistenci znaků virového infekčního onemocnění –
s datem nástupu do školy (dle třídy a skupiny) – ke stažení zde.
Přihlášení žáci se vždy shromáždí před školou v 9.15 hod., kde si je vyzvedne vyučující. Roušky musí
mít po celou dobu až do vstupu do učebny, kde o jejich nošení rozhodne pedagog. Mimo učebnu
v prostorách školy je žák povinen mít roušku na ústech a nose. Pro všechny osoby nacházející se
mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší
vzdálenosti než 2 m, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Škola zajistila dezinfekci, mýdla v dávkovačích, papírové ručníky. Žáci si budou nosit přezůvky,
převlékat se budou v učebně. Hned při vstupu si ve třídě umyjí ruce. Zde stráví 3 vyučovací hodiny.
Není nutno s sebou nosit žádnou stravu.
Obědy budou zajištěny pro žáky přihlášené k 8.6.2020. V případě zájmu si je musíte včas přihlásit ve
školní jídelně. Žáci budou chodit do jídelny po stálých skupinách. Oběd bude vydáván ihned po
ukončení dopolední aktivity, tedy cca ve 12.20 hod.

