Základní škola a Mateřská škola Vejprty
Milé děti, vážení rodiče,
od 18.11. dochází k přechodu na prezenční formu výuku u žáků 1. a 2.ročníků. Vyučování bude
probíhat dle běžného školního rozvrhu po celých třídách.

Školní družina a „klubík“:
Od 18.11. bude zahájena také běžná činnost školní družiny a „klubíku“. Prosíme rodiče, aby do 13. 11.
třídním učitelům zaslali e-mailem informaci, zda budou Vaše děti využívat činnost ŠD, „klubíku“.
Samostatně uveďte ranní provoz a odpolední provoz.
O přesném stanovení provozních podmínek školní družiny a “klubíku“ Vás budeme informovat na
základě Vašich emailových odpovědí. Předpokládáme, že z důvodu dodržení epidemiologických
opatření bude jedno oddělení umístěno v prostorách ŠD a jedno v prostorách základní školy.
Školní jídelna:
Pro žáky přihlášené do školní družiny bude zajištěno stravování v prostorách školní jídelny.
Epidemiologická opatření :









Po celou dobu pobytu ve škole, případně v družině a ve školní jídelně, musí mít děti nasazené
roušky tj.ve společných prostorách a také po celou dobu vyučování ve třídách.
Z tohoto důvodu musí mít ve škole na dopolední aktivity minimálně dvě roušky, na odpolední
aktivity ŠD také minimálně dvě roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek. Roušky
musí dítěti dobře na obličeji přiléhat a nesmí z obličeje padat. Prosíme rodiče, aby zvolili
správnou velikost. Preferujeme a doporučujeme jednorázové roušky, které se po dvou
hodinách vyhodí.
V případě podezření na onemocnění zjištěné ve škole, bude dítě umístěno do samostatné
místnosti pro tento účel určené. Zákonný zástupce si své dítě musí okamžitě vyzvednout po
upozornění pracovníkem školy.
Rodiče všech žáků jsou povinni sledovat zdravotní stav svého dítěte a v případě podezření
a příznaků nemoci, kterými jsou především kašel, dušnost, jakékoliv příznaky infekce
dýchacích cest, zvýšená teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu jsou povinni o těchto
příznacích informovat pracovníky školy (tel.: 474 386 124, 774 483 842), děti s příznaky
onemocnění do školy neposílat a kontaktovat dětského lékaře.
Stejně tak musí oznámit jakékoliv podezření při kontaktu s nemocnými osobami nebo
osobami s výše uvedenými příznaky s podezřením na onemocnění Covid-19.

V závěru Vás chceme požádat o spolupráci při nácviku správné manipulace s rouškou. Zároveň
chceme poprosit o vzájemnou ohleduplnost k ostatním účastníkům při pobytu ve škole a maximální
dodržování výše stanovených hygienických pravidel týkajících se především používání roušek a
sledování příznaků onemocnění u dětí a osob, se kterými byly děti v kontaktu.
Děkujeme za spolupráci, Mgr. Tomáš Kluc
Vejprty, 11.11.2020
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