
Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády je od 25. 5. 2020 umožněna  osobní přítomnost žáků 1. - 5.  ročníku ve škole. 
Pokud nebude žák přihlášen k přítomnosti ve škole do 18.5. 2020, nebude ho možné podle manuálu MŠMT
(viz odkaz:  http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) do skupiny již zařadit,
po tomto datu nebude ani možné vytvářet další nové skupiny.

Na základě Vašeho  předběžného zájmu o účast na prezenčním vzdělávání ve škole, který v minulých dnech
zjišťovaly třídní učitelky, Vám sděluji, že 

• vzdělávací aktivity ve skupinách o maximální počtu 15 žáků budou v dopoledních hodinách zajišťovány
jak třídními učitelkami, tak vychovatelkami školní družiny, asistentkami pedagoga a učiteli II. stupně. Vše
bude záležet na počtu přihlášených dětí a na počtu vytvořených skupin, které budou v průběhu celého dne
během docházky až do konce školního roku neměnné,
• kromě prezenční výuky bude probíhat i distanční výuka  (oba typy hodin – prezenční i distanční - budou
viditelné v rozvrhu  v i-škole),
• v dopoledním vzdělávacím bloku bude věnována pozornost především hlavním vzdělávacím předmětům,
• v odpoledních hodinách se stejné skupině dětí budou věnovat  vychovatelky školní družiny a další určení
pedagogičtí pracovníci,
• rozvrh přítomnosti žáků ve škole (od 25.5.) a další informace k organizaci vzdělávání budou oznámeny
nejpozději 22.5. ve vývěsce školy a na webových stránkách školy

V zájmu Vašich dětí Vám děkujeme za spolupráci! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základě výše uvedených podmínek sděluji škole, že

žák(-yně) (doplňte jméno, příjmení a třídu): 

se  bude nebude (nehodící se škrtněte nebo smažte)

účastnit výuky ve škole od 25.5. 2020.

Pokud se bude žák účastnit prezenční výuky ve škole, 

mám  /  nemám zájem o školní stravování. (nehodící se škrtněte nebo smažte)

Dopolední vzdělávací aktivity, jejichž součástí bude i oběd ve školní jídelně, budou pro žáky 1. - 2. tříd
ukončeny v 11:45, pro žáky 3. - 5. tříd ve 12:30. Po ukončení dopoledních aktivit mohou žáci odcházet
domů, nebo zůstat na odpolední blok zájmových aktivit.

Odpolední  aktivity  budou zajišťovány maximálně  do 16:00 hodin.  Pokud o ně máte  zájem,  sdělte  nám
prosím závazně, v kolik hodin bude Vaše dítě školu opouštět. Při rozdělování dětí do skupin je pro nás tato
informace důležitá, protože se budeme snažit brát v úvahu jak dopolední výuku (maximální snahu vyvineme,
aby Vaše dítě mohlo být se svou třídní učitelkou nebo aspoň s dětmi ze svého ročníku), tak i časy odchodů
dětí ze školy.  

Mám  /  nemám zájem o odpolední aktivity. (nehodící se škrtněte nebo smažte)

Pokud mám zájem, dítě bude odpolední aktivity končit:       ve 13:00       ve 14:00      v 15:00     v 16:00
(zvolený čas zakroužkujte)

Toto sdělení o návratu dítěte do školy vraťte vyplněné a podepsané škole nejpozději v pondělí 18.5. 2020,
a to jedním z těchto způsobů:
naskenované nebo vyfocené mailem na skola  @hluchak.cz  
osobně v kanceláři
do poštovní schránky před školou

Upozornění: Při zahájení výuky a ve dnech následujících bude do školy vpuštěn na základě tohoto sdělení
pouze žák. V pondělí 25.5. (případně v jiný den, kdy zahájí docházku na výuku ve škole) bude mít žák
u  sebe  čestné  prohlášení  s  datem  24.5. o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního  onemocnění
podepsané zákonným zástupcem.

__________________________________
podpis zákonného zástupce
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