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Epidemiologická opatření:
Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy. Každý žák bude mít alespoň dvě a
uloženy v mikrotenovém sáčku.
Z důvodu těchto epidemiologických opatření není možný volný pohyb dospělých osob
v budově školy, s výjimkou rodičů mateřské školy, a to na nezbytně dlouhou dobu.
Bezodkladná jednání jsou možná po předchozí domluvě.
Neposílejte do školy děti, pokud vykazují příznaky akutního onemocnění.
Pokud se onemocnění Covid-19 vyskytne ve vaší rodině, neposílejte dítě do školy a
informujte třídního učitele.
Velmi nám pomůže, pokud budete i doma dítě učit základům hygieny – správné mytí rukou,
používání papírových kapesníků a nepůjčování osobních věcí, které mohou k přenosu přispět.
Odchody žáků, školní družina
Pokud není žák přihlášen do školní družiny, odchází ihned po vyučování domů. Rodiče, kteří si
vyzvedávají mladší žáky – vyčkají na své dítě venku před budovou školy, popř. dítě počká
před budovou školy na ně (v případě nepříznivého počasí na chodbě v přízemí).
Ve školní družince je doba od 13 – 14:30 je určena pro plnění výstupů ŠVP a zájmovou
činnost dětí. V tento čas není možné děti vyzvednout. Odchody žáků jsou možné v těchto
časech: 13:00, 14:30, 15:00, 15:30h. Pravidelné odchody, v jiný čas (ZUŠ, zájmová činnost
mimo ZŠ…) jsou samozřejmě možné. Tyto odchody uveďte prosím v přihlášce do ŠD.
Změnu odchodu nebo nepřítomnost žáka ve školní družině je nutné písemně sdělit paní
vychovatelce.
Nové platformy školy:
Informace pro rodiče budou poskytovány přes informační systém Škola OnLine (je možné
stáhnout před Obchod Play jako aplikaci do mobilu) k níž vám vaše přístupové údaje zašlou
třídní učitelé, dále přes webové stránky školy, popř. prostřednictvím e-mailu.
Od letošního školního roku máme novou platformu pro distanční výuku Office 365, na níž má
každý žák naší školy zřízen svůj účet (e-mail, teams, testy, zadání úkolů, …. možnost instalace
Wordu, PowerPointu doma – po dobu studia vašeho dítěte na naší škole).

