Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace

PROVOZ ŠKOLY OD STŘEDY 18. 11. 2020
OBNOVEN
Vážení rodiče, milé děti a žáci,
na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vám oznamuji:
✓ OD STŘEDY 18. 11.2020 JE POVOLENA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ
Z PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VŠECH ŽÁKŮ ŠKOL
ZŘÍZENÝCH PODLE § 16, ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (SPECIÁLNÍ
ŠKOLA).
ŠKOLA OD STŘEDY V NORMÁLNÍM REŽIMU PREZENČNÍ VÝUKY !!!
✓ Školní družina od 18. 11. 2020 bude v provozu s podmínkou:
1. mohou využívat pouze děti a žáci, kteří mají zaměstnané rodiče a budou se
stravovat ve školní jídelně (provoz od 6,00 hodin do 16,00 hodin)
2. mohou využívat pouze děti a žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně včetně
projektu Obědy pro děti (provoz od 6,00 do 14,00 hodin)
✓ Školní jídelna od 18.11.2020 v provozu pro děti, žáky a zaměstnance školy,
prosím objednejte si osobně nebo telefonicky (telefon 474 656 181) obědy od středy
18.11.2020
✓ I nadále trvá zákaz všech kroužků školy !!!
✓ Z materiálu MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu
2020“ upozorňujeme na tyto důležité informace:
1. je nutné pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
2. je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, je možné realizovat vzdělávací
činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy, doporučuje se během dne
zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy výchovy)
3. děti, žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
Zdravím a přeji všem pohodové a hlavně zdravé dny
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