Informace k nástupu do školy
•

Prosíme rodiče, aby své děti informovali o chování při cestě do školy a před vstupem
do školní budovy – žádné shlukování, dodržování rozestupů.

•

Příchody do školy jsou rozděleny pro jednotlivé ročníky následovně:
o 1. ročník: příchod do školy od 7.25 do 7.35
o 2. a 3. ročník: příchod do školy od 7.40 do 7.50
o 4. a 5. ročník: příchod do školy od 7.55 do 8.05

•

Vyučování končí pro jednotlivé třídy rozdílně.
o 1. ročník: konec vyučování v 11.30
o 2. a 3. ročník: konec vyučování v 11.35
o 4. a 5. ročník: konec vyučování v 11.40

•

Školní obědy jsou zrušeny.

•

Školní družina bude rodičům, kteří projevili zájem, upřesněna v pondělí 25. května.

•

Zájmové kroužky se budou konat v těchto dnech a časech:
o Pondělí: Deskové hry 11.40 – 13.00 pouze pro žáky 4. ročníku
Doučování 11.40 – 12.30 pouze pro žáky 4. ročníku
o Úterý: Flétna 11.40 – 12.30 pouze pro žáky 4. ročníku
o Středa: Pletení z papíru 11.40 – 13.20 pouze pro žáky 4. a 5. ročníku
o Čtvrtek: Anglická konverzace 11.40 – 12.30 pouze pro žáky 4. a 5. ročníku
o Sportovky a taneční po společné dohodě s rodiči probíhat nebudou.
o Vrácení peněz za kroužky upřesní p. Vidláková z Dózy.

•

Rozvrhy pro jednotlivé třídy jsou k vyzvednutí u vyučujících. Změny rozvrhu jsou
možné dle pokynu vyučujícího. Budeme se řídit dle potřeb žáků a přizpůsobovat
četnost vyučovacích hodin jednotlivých předmětů.

•

Domácí úkoly nebudou zadávány, budeme se snažit o to, aby děti měly práci
hotovou během vyučovacích hodin. Toto se netýká dětí, které do školy nenastoupí.
Pro tyto děti budou přípravy nahrány i nadále na webových stránkách a úkoly
zadávány na školu v pyžamu, případně budeme komunikovat přes další platformy
jako doposud.

•

Tělesná výchova nebude probíhat, budou zařazeny relaxační a tělovýchovné chvilky.
Další výchovy budou probíhat dle uvážení vyučujícího.

•

Dětem do školy postačí přezůvky, nebudou si nosit ručníky ani věci na tělesnou
výchovu.

•

Svačina a pití jsou samozřejmě dovoleny.

•

Pracovní sešity do anglického jazyka pro 3. – 5. ročník se po společné dohodě s rodiči
nakoupí z peněz vydělaných na karnevale.

•

Školu v přírodě necháváme otevřenou, budeme chtít domluvit termín na příští rok
v létě. Žákům 5. ročníku budou peníze vráceny.

•

Peníze za divadelní představení, která neproběhla, budou vráceny paní Plevové do
fondu.

Děkujeme rodičům za dosavadní spolupráci a vstřícnost při řešení problémů a při organizaci
školní docházky. Přejeme klidný průběh zbytku školního roku vám i vašim dětem, ať už
nastupují zpět do školy, nebo zůstávají i nadále doma.

