Vážení rodiče našich žáků z pracoviště Perunova,
blíží se nástup vašich dětí do školy. Prosíme věnujte pozornost následujícím pokynům....
Aktualizováno 21.05.20
Organizační pokyny k nástupu do školy 25.05.20:
• Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění, který odevzdá žák v pondělí při nástupu do školy. Bez
vyplněného dokumentu (s datem 24.05., 25.05.20) nebude žák do skupiny přijat.
https://lobkovicovo.cz/2020/05/05/cestne-prohlaseni-zakonneho-zastupce-prinavratu-ditete-do-skoly/
• Žák bude vybaven dvěma rouškami denně a sáčkem na jejich odkládání.
• Klíče od šaten se nebudou žákům v případě zapomenutí půjčovat.
• V případě nepřítomnosti žáka ve škole sdělí zákonný zástupce důvod, učiní tak
zasláním zprávy prostřednictvím ŠOL nebo e-mailem V. Freyové
(vera.freyova@perunka.cz)
• Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění v době pobytu ve škole, bude
umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si žáka
ihned vyzvedl.
• Pokud se bude žák stravovat ve školní jídelně, je třeba žáka přihlásit do pátku
22.05.20 u hospodářky školní jídelny.
• Zákonní zástupci do budovy nesmějí vstoupit.
Dopolední a odpolední aktivity:
• Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, dále probíhá vzdělávání na
dálku. Vzdělávací aktivity probíhají každý pracovní den. Žáci, kteří se účastní
vzdělávacích aktivit ve škole, se věnují stejným vzdělávacím aktivitám, které
probíhají v rámci vzdělávání na dálku.
Skupina
I.C
II.C
III.C
IV.C
V.C

Pedagog
Hartlová, Kadlecová
Kubínová, Koukalová
Sovadinová, Kafková
Kostrbová, Skálová
Taussigová, Kalábová

1. odchod po
Odchod na aktivity
vzdělávací aktivitě
(hlavní vchod)
a obědě
07.50
13.15
08.05
12.45
08.20
12.45
07.40
13.15
08.40
13.20 a po obědě

2. odchod
po odpolední
aktivitě
15.00
15.00
15.00
15.00
-

• Pedagogický dozor nad žáky, které si rodiče ve stanovenou hodinu
nevyzvednou, není možné provádět.
21.05.20
1. Podepište prosím prohlášení, že jste se seznámili s organizací vzdělávacích aktivit
ve škole, berete je na vědomí a souhlasíte s nimi. Toto prohlášení naleznete ke stažení
dole pod textem. Pokud nemáte možnost ho vytisknout, můžete ho také podepsat
při příchodu dítěte první den do školy (z hygienických důvodů si prosím vezměte
vlastní propisovací tužku).

2. Informace o tom, do které skupiny je dítě zařazeno, naleznete v rozvrhu dítěte ve Škole
OnLine, stejně jako časový rozvrh aktivit včetně času, kdy dítě odchází ze školy.
3. Pokud výjimečně potřebujete, aby dítě odešlo ze školy dříve, použijte žádost o uvolnění,
která je ke stažení dole pod textem. Uvolněnku je třeba odevzdat pedagogovi ráno při
příchodu dítěte do školy.

Děkujeme za spolupráci!
Mgr. V. Freyová, zást. řed. pro pracoviště Perunova s pedagogickým kolektivem

