Informace pro rodiče na měsíc září 2020


Začátek školního roku musíme přizpůsobit zvýšeným požadavkům na hygienu. Platí, že žáci ve škole
mít roušky nemusí. Pokud ale budou rodiče trvat na tom, že se jejich dítě chránit má, roušku mít
může. Stejně dobrovolně mohou používat roušky také zaměstnanci školy.



Velmi přísně bude posuzován zdravotní stav žáků. Žáka, který bude vykazovat známky nachlazení
nebo bude mít zvýšenou teplotu, si rodiče bez odkladu vyzvednou ze školy. Zpětný návrat do školy
bude podmíněn vyjádřením dětského lékaře.



Žáci, kteří trpí alergiemi, se při objevení potíží rovněž budou muset prokázat potvrzením lékaře.



Apelujeme na všechny rodiče, aby v žádném případě do školy neposílali nachlazené děti. Pokud si
rodiče nebudou jisti zdravotním stavem žáka, škola omluví případnou nepřítomnost ve škole do
doby, než bude žák opět v pořádku. V tom případě bude výuka domů žákovi doručována na dálku.



Tento měsíc budeme především pracovat na tom, aby se žáci dobře adaptovali na výuku, navykli si
opět na školní pravidelnost a budeme postupně zjišťovat, jak mají zvládnuté učivo předchozího
ročníku.



V prvních školních dnech proběhnou úvodní hodiny jednotlivých předmětů, žáci budou proškoleni o
bezpečnosti a chování. Výuka bude do pátku 4.9. probíhat první 3 vyučovací hodiny, v dalším čase
zařadíme volnočasové aktivity, které pozvolna přejdou do činnosti školní družiny.



V prvním týdnu se žáci během dopoledne také zapojí do realizace školní přírodní zahrady, která je
před dokončením, tak, jak to vyžaduje dotace.



Zahajovací rodičovská schůzka proběhne v úterý 8. 9. 2020 v 15.00 hod. v jídelně ZŠ. Prosíme o
maximální účast, protože budeme projednávat důležité organizační záležitosti. Vstup do školy je
podmíněn použitím roušky ke krytí nosu a úst.



Byla nám schválena dotace v rámci Šablon III ve výši cca 460 tis. Kč. Během následujících 2 školních
roků budeme tuto dotaci čerpat a získané finance se velmi efektivně promítnou do činností žáků ZŠ i
MŠ a také do materiálního vybavení školy i školky. S podrobnostmi rodiče seznámíme na avizované
rodičovské schůzce.



V úterý 15. 9. se vypravíme do Žďáru n. S. na Dopravní hřiště k obvyklé školní lekci dopravní výchovy
a cyklistických dovedností. Podrobné informace žáci dostanou v pondělí 14.9. Určitě ale budou
potřebovat cyklistickou přilbu a sportovní oblečení.



Prosíme, aby si žáci během 1. týdne opatřili obaly na sešity i učebnice.



Do konce tohoto týdne vyplňte také úvodní stranu žákovské knížky s aktuálními údaji a kontakty.



Čeká nás všechny začátek školního roku po neobvykle dlouhé pauze ve standardní výuce. Bude
vyžadovat velkou dávku trpělivosti z vaší i naší strany. Věříme, že se brzy dostaneme zase do tempa
a zvládneme dohnat a procvičit to, co jsme vloni nemohli a navážeme plynule na učivo dalšího
ročníku.

