Vážení zákonní zástupci,
dle mimořádného opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ se:
v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost
na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní
družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,
školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Vaše zaměstnání spadá do tohoto výčtu, mohou Vaše děti
navštěvovat školu v každém týdnu. Zaměstnavatel Vám musí vydat potvrzení o Vaší profesi. Škola
musí zajistit distanční způsob vzdělávání, proto si zde žáci budou plnit domácí úkoly. Pokud bude
skupina s nižším počtem žáků, chtěli bychom umožnit připojení do on-line hodin. Žáci si přinesou svá
zařízení (notebook, tablet, telefon, …), přes která se připojí do hodiny. Je nutné, aby každý žák měl
vlastní sluchátka. Pokud nebude mít žák vlastní zařízení, můžeme mu půjčit tablet (máme pouze
omezený počet), ale sluchátka musí mít vlastní. Nezapomeňte také na tento týden přihlásit obědy.
Předpokládaný provoz ŠD pro tyto žáky od 7:05 do 13:00 hodin.
Pokud tuto možnost využijete, kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky.
1. a 2. třída do pátku 16. 4. 2021
3. až 5. třída do pátku 23. 4. 2021
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