Vážení rodiče, milí žáci,
posíláme několik dalších informací k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
1. Všichni přihlášení žáci 1. stupně obdrží od svých třídních učitelů seznamy skupin, do kterých
byli zařazeni, místnost, kde bude probíhat výuka, a jméno vyučujícího. Skupiny jsou
neměnné.
2. Vstup do areálu školy je povolen pouze žákům, nikoli rodičům.
3. První den (25. 5.) budou na nádvoří školy rozestoupeni učitelé a vychovatelé, ke kterým bylo
dítě přiřazeno. U přiděleného pedagoga se děti shromáždí, odevzdají mu čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového onemocnění, které bude podepsáno zákonným zástupcem.
Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy přijat. Poté budou žáci ve třídách seznámeni
s hygienickými a bezpečnostními opatřeními školy.
4. Škola bude otevřena ráno od 7.40 – 8.00.
5. První týden (od 26. 5.) budou na žáky, kteří jsou umístěni na pavilonech A, B, C a G čekat od
7.40 – 8.00 učitelé a vychovatelé na nádvoří školy, poté je odvedou do třídy. Na žáky, kteří
budou umístěni na pavilonu D (pavilon 2. stupně), budou učitelé čekat u zadní branky.
6. Všichni žáci budou důsledně dbát pokynů učitelů i ostatních zaměstnanců školy.
7. Žák bude přicházet do školy včas, jinak nebude do školy vpuštěn. Omlouvá pouze návštěva
lékaře.
8. Výuka bude probíhat každý všední den v rozsahu 4 hodiny denně. Změněné rozvrhy žáci
obdrží. Odhlašování z výuky je možné pouze ze zdravotních důvodů.
9. Po vstupu do školy půjdou žáci přímo do přidělených učeben, nebudou se shlukovat na
nádvoří ani na chodbách.
10. Žáci se nemusí přezouvat, pokud se přezout chtějí, ponechají obuv před třídou. Nebudou se
shromažďovat v šatnách.
11. Na základě ochrany zdraví žáků i pedagogů trváme na nošení roušek ve společných vnitřních
prostorách školy, ve třídě dle pokynů pedagoga, a na dodržování minimální vzdálenosti 1,5 –
2 m.
12. Strava je zajištěna formou studených svačin, bez polévek a bez pití. Strava bude roznášena do
tříd, kde se žáci naobědvají. Nedojedené jídlo si odnesou domů. Odhlášky stravy jsou možné
den dopředu do 10.00.

13. Po ukončení výuky žáci, kteří se nezúčastní odpolední zájmové činnosti, neprodleně opustí
prostory školy. Budou odvedeni k hlavní bráně a propuštěni. Pokud si své dítě budete chtít
osobně převzít, musíte čekat u hlavni brány od cca 11. 45.
14. Odchod žáků ze zájmové činnosti:



Upřednostníme, když na základě informace od rodičů, kdy má žák odejít domů,
budou moci žáci odejít z odpolední zájmové činnosti sami – kdykoli do 16.00.
Pokud budete chtít své dítě vyzvedávat osobně, zavoláte na telefonní číslo 734 363
364, nebo dáte vědět přes notýsek a děti Vám budou vždy v celou hodinu – 13.00,
14.00, 15.00. 16.00 dovedeny k hlavní bráně školy, tam si je vyzvednete.

V Pardubicích, 21. 5. 2020

Mgr. Jana Lokvencová, ředitelka školy

