
PROVOZ 
od 12. 4. 2021

Do budovy školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky
infekčního onemocnění 

(nejen dítě, ale i osoba, která dítě přivádí).
Zbytečně prosím nepřivádějte ani neposílejte děti s rýmou,

kašlem, zvýšenou teplotou apod.

Mateřská škola: 

Pouze pro předškolní děti a děti vybraných profesí.
• povinné testování 2x týdně
• není povinnost mít zakrytá ústa a nos

Základní škola:

Pro všechny děti za podmínek povinného dodržení homogenity skupin.
1. skupina: žáci 1., 2. a 3. ročníku
2. skupina: žáci 4. a 5. ročníku

• povinné testování 2x týdně
• povinná chirurgická rouška či respirátor

Zaměstnanci školy i ostatní osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátor  po
celou dobu pobytu ve škole.  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti ve vzdělávání.  Pohyb třetích
osob  (mimo  žáků  a  zaměstnanců)  v  prostorách  školy  je  povolen  pouze  v  nezbytně  nutných
případech a po telefonické dohodě s ředitelkou školy.

VYBAVTE  SVOJE  DĚTI  NEJMÉNĚ  DVĚMA CHIRURGICKÝMI  ROUŠKAMI  NA
KAŽDÝ ŠKOLNÍ DEN A OBALEM na odložení roušky při konzumaci stravy. Dále prosím
dejte dětem mikiny, případně vesty, z důvodu častého větrání.

Školní družina: 

V provozu bude pouze pro děti 1. skupiny (1., 2. a 3. ročník), a to do 15 hodin. 
Děti z 2. skupiny (4. a 5. ročník) budou ze školy domů odcházet ve 13:30 hod.
Školné za družinu bude upraveno, přeplatky budou vráceny po vyúčtování celého školního roku. 

Školní jídelna: 

Obědy  i  svačiny  budou  od  12.  4.  automaticky  přihlášeny  těm,  kteří  je  pravidelně  odebírají.
V případě odhlášení  volejte prosím paní kuchařce do pátku 9. 4. do 8:30 hod – potřebujeme
odvolat v pekárně. Obědy do jídlonosičů nebudou umožněny – pouze v nemoci je možný odběr
1. den, jako při běžném provozu (a to od 13:15 do 13:30 hod). V případě pozitivního testu dítěte
a jeho náhlého odchodu ze školy si nebude možné oběd vyzvednout (finanční ztráta půjde na
vrub školy, oběd se započítávat dětem nebude). 


