Zahájení školního roku 2020/2021 v ZŠ a v MŠ Chlumín
1. Organizační pokyny pro žáky ZŠ Chlumín
Do budovy ZŠ Chlumín je povolen vstup pouze s rouškou!
Osobám s možnými příznaky nemoci COVID – 19 nebude umožněn vstup do budovy ZŠ.
Rodičům nebude 1. 9. 2020 umožněn vstup do budovy ZŠ. V případě potřeby si domlouvejte
individuálně čas konzultace se školou. Využijte kontakty z našich stránek
www.skolachlumin.cz.
•
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•
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Žáci 1. ročníku přijdou 1. 9. 2020 v doprovodu svých rodičů na školní zahradu za ZŠ
Chlumín v 7,45. Po krátkém přivítání se svou třídní učitelkou a s paní vychovatelkou ze
ŠD půjdou noví prvňáčci do své třídy – již bez rodičů. Rodiče si vyzvednou své děti opět
na školní zahradě asi v 8,45. Prosíme, aby si děti přinesly pouze přezůvky a roušku.
Žáci 2. – 5. ročníku budou 1. 9. 2020 přicházet do školy v době od 7,30 do 8,00. Po
vstupu do budovy si nasadí ihned roušku, přezují se, vydezinfikují si ruce a budou
odcházet do svých tříd. První den nového školního roku budou žáci propouštěni domů
po třídách v době mezi 8,45 – 9,00.
2. 9. 2020 bude probíhat vyučování podle rozvrhu hodin. Ten žáci dostanou 1. 9. 2020
ve škole.
Obědy ve škole budou od 2. 9. 2020.
Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2020 denně od 7,00 do 8,00 a odpoledne do
16,30. Děti budou přijati do ŠD s vyplněnou přihláškou (zájemci si ji vyzvednou 1. 9.
2020). Kapacita ŠD je dostatečná, mohou se hlásit i děti ze 4. a 5. ročníku až do naplnění
kapacity. V případě, že bude přihlášeno více než 40 dětí do ŠD, budou děti přijímány
podle věku od nejmladšího po nejstaršího.
Jestliže se v průběhu dne u některého dítěte objeví možné příznaky nemoci COVID –
19, budou kontaktováni rodiče dítěte. Do příchodu rodičů bude dítě umístěno v izolaci
pod dohledem zaměstnance ZŠ. Dítě si ihned nasadí roušku.

2. Organizační pokyny pro děti a rodiče MŠ Chlumín
MŠ Chlumín zahajuje provoz 1. 9. 2020 v běžném režimu, to je denně od 6,30 do 16,30.
Do budovy MŠ Chlumín je dospělým osobám povolen vstup pouze s rouškou!
Osobám s možnými příznaky nemoci COVID – 19 nebude umožněn vstup do budovy MŠ.
•
•
•

Dítě smí být přivedeno do MŠ v doprovodu maximálně jedné osoby.
Před vstupem do šatny v MŠ si dospělé osoby nasadí roušku a vydezinfikují si ruce.
V šatně se, prosíme, zdržujte pokud možno co nejkratší dobu.
Jestliže se v průběhu dne u některého dítěte objeví možné příznaky nemoci COVID –
19, budou kontaktováni rodiče dítěte. Do příchodu rodičů bude dítě umístěno v izolaci
pod dohledem zaměstnance MŠ. Dítěti bude poskytnuta ihned rouška.

Děkujeme Vám za pochopení. S úctou Mgr. Radka Franková, ředitelka školy

