Rodičům žáků na odloučeném pracovišti – třídy 3. B a 3. C
Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 v důsledku COVID-19 začíná nám všem za specifických podmínek
než školní roky předchozí. S ohledem na tuto situaci a ochranu zdraví nás všech se v souladu
s manuálem MŠMT rozhodnutím vedení školy upravují některé podmínky provozu školní
družiny. Prosíme Vás tímto o spolupráci a Vaši podporu.
Na základě doporučení omezit pobyt zákonných zástupců a dalších osob v budově školy
a školských zařízení budou mít ze školní družiny žáci 3. – 5. ročníků samostatný odchod
v časech, které zákonní zástupci sdělí písemně vychovatelce příslušného oddělení, v němž je
žák zapsaný. Formulář pro odchody na měsíc září žáci obdrží v úterý 1. 9. ve třídě a odevzdají
ve středu 2. 9. vychovatelce v oddělení ŠD. Nezapomeňte při výběru času odchodu brát
v úvahu konec vyučování žáka podle jeho rozvrhu.
Přehled časů pro samostatné odchody ze ŠD (budova školy, Schwarzova 20)
13:45 h, 14:00 h a dále v 15:00 h, 15:15 h, 15:30 h, 15:45 h, 16:00 h
Standardně budou žáci uvolňováni až po společném příchodu s vychovatelkou do ŠD, tzn.
od budovy ve Schwarzově 20. V případě, že některý den nepůjde žák do ŠD a budete
požadovat jeho samostatný odchod po vyučování přímo z místa odloučeného pracoviště
(SOU stavební, Borská 55), je třeba tuto informaci oznámit písemně prostřednictvím
tiskopisu uvolňovacího lístku.
Ráno je společný odchod žáků na odloučené pracoviště s vychovatelkou v 7:40 h od bočního
vchodu školy u ŠD. Požaduje-li zákonný zástupce odvedení žáka, je nutné zajistit jeho
přítomnost na místě srazu nejpozději v 7:40 h (vchod ŠD). Žáci, kteří jsou přítomni na ranním
provozu ŠD (příchod do ŠD je ráno možný do 7:30 h), se na místo srazu dostaví společně
s vychovatelkou, která má službu jako doprovod.
Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku,
dušnost, zvýšená teplota, horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu
apod.) nemohou vstoupit do budovy.
Budou-li některé příznaky patrné již při příchodu žáka, který je v doprovodu zákonného
zástupce, nebude vpuštěn do budovy. Nebude-li zákonný zástupce přítomen nebo
vyskytnou-li se příznaky během dne, bude zákonný zástupce neprodleně informován
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze zařízení.
Provoz a režim školní družiny se může měnit v průběhu školního roku s ohledem
na epidemiologickou situaci a bude se řídit tzv. semaforem pro stupně pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví.
V Plzni dne 28. 8. 2020
Ivana Vodňanská
vedoucí vychovatelka ŠD

