Vážení rodiče,
po obdržení pokynů z MŠMT ohledně otevření škol zjišťujeme zájem o nepovinnou výuku
1. stupně ve školních skupinách od 25. 5. 2020, tak abychom mohli připravit vše potřebné.
Výuka musí probíhat v neměnných skupinách, každý žák bude sedět v samostatné lavici.
Žáka lze zařadit do školní skupiny nejpozději k 25. 5. 2020.
Každý žák musí mít vlastní roušku /každý den čistou/, sáček na roušku.
Výuka bude probíhat od 8,00 – do 11,30.
Odpoledne také nabídneme žákům „tzv.družinu“ od 11,30 do 16,00 opět ve stejné neměnné
skupině, v jaké probíhala dopolední výuka /opět s vlastní rouškou, ta musí být jiná než ta
dopolední/.
Odpolední „družina“ bude pravděpodobně otevřena jen pro žáky 1. – 2. třídy /z důvodů
personálního/, pokud bude zájem o družinu i v dalších ročnících, budeme se snažit vyhovět.
Teplé obědy pro žáky zajistíme v naší školní jídelně za přísných hygienických podmínek.
Pro žáky, kteří se výuky ve školních skupinách nebudou účastnit, zajistíme i nadále
distanční výuku /zadání učiva na dálku, tak jako nyní/
…………………………………………………………………………………………………..
Návratka škole – prosíme o vyplnění a zaslání obratem, nejpozději do 7. 5. 2020
/ofocené mailem na vondrackova@zsrtyne.cz, nebo vhoďte do schránky u hlavního
vchodu školy č. p. 662/
JMÉNO ŽÁKA: _____________________________________________
TŘÍDA: _____________
Předběžný zájem o výuku ve školní skupině od 25. 5. 2020 – prosím ZAKROUŽKUJTE
NEPOVINNÁ ŠKOLNÍ SKUPINA /8,00 – 11,30/

ANO

NE

ZÁJEM O DRUŽINU

ANO

NE

ZÁJEM O OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

ANO

NE

Podpis zákonného zástupce ……………………………………
Pokud bude žák zařazen do školní skupiny, musí mít před vstupem vyplněný formulář:
Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ vydané MŠMT je umístěn na webových stránkách
školy, popřípadě si ho můžete vyzvednout v kanceláři školy každý pracovní den od 8,00 do
12,00.
Vyplněný formulář můžete zaslat mailem vondrackova@zsrtyne.cz, poštou, datovou
schránkou (ID - wf23eqz nebo vhodit do poštovní schránky u hlavních dveří školy)
Odevzdejte nejpozději do 18. 5. 2020.
Děkujeme za spolupráci.

