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Yhleni rodide,
r6d bych v5s sezn6mil s informacemi

dkajicimi

se zah6jeni

vfuky prvniho stupnE od25. 5.2020.

BohuZel viim nejsem schopen poskytnout informace komplexni. Je iada vEci, kter6 moment6lnE nevime.
Rada opatieni bude urdena podtem Z6kri, ktefi z jednotlivlich

tiid do Skoly nastoupi.

Nejprve tedy co zatfm vime:

o
o
o
o
o
.
o

Nenf moZn6, aby byla v provozu ranni druZina

-

nutnS separace skupin.

Uddl6me maximum pro to, aby Skolni druZina byla do 16,00 hod.
Od 25. 5.2020 pro 26ky 5. rodnikt nebude zaji5tdna Skolni druZina.

Ve skupin6 mfiZe byt maxim6lnd l5 Z6kt.
Je

velmi pravddpodobn6, LeLdcikaLdefiidy budou rozddleni do dvou skupin.

Zaky do skupin rozddli tiidni uditel.

Bude-li se moci tiidni uditel zapojit do bdZn6 vyuky / nepatii-li tiidni uditel do rizikov6 skupiny/, pak
bude vyudovat v obou skupinSch sv6 tifdy d6st piedmdtt denniho rozvrhu. Zbyle piedmdty odudi
ostatni dlenov6 pedagogick6ho sboru.

o
o
o
o

UdElSme maximum pro to, aby se v'-fuka od 25. 5. co nejvice bliLila bdZn6mu standardu.

U umyvadel ve tfidd i na WC bude antibakteri6lni mlidlo a dezinfekce.

Kvalita tiklidu bude odpovidat pokynrim USfrAf.
Za kaZd6ho Lika pii nistupu do Skoly 25 . 5 . 2020 musi odevzd at zikonny z6stupce vypln6n6 ,,iestn6
prohl65eni o neexistenci piiznakti .....",vil piiloha. Formuldi je ke staZeni na na5ich www. Bude i

v"kaps5ch" na dveiich horni i dolni budovy v tistdnd podobd od 13. 5.zo2o

.
.
r

Skolnijidelna bude v provozu.
ZAci, kteii budou chtft obddvat od25.5. musi blt piihl65eni elektronickou formou na www.strava.cz
do 21. 5. do 13, 00. Stravovat se mohou pouze Zirci,kteiise idastni vlfuky ve Skole.
Jfdelnidek bude k dispozici bEhem tohoto tydne.

YhLeni rodide, chtEl jsem v5s poZ6dat:

o

Jestli byste co nejdifve mohli tiidnim uditelfim svlfch ddti oznhmit, zda od 25. 5. va5e ratolest
nastoupi do Skoly, iderilnd do dtvrtka 14. 5.2020.

S pozdravem

Zdkladni Skola
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