Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov

V Březně dne 18. 5. 2020
Vážení rodiče,
jak všichni již víte, v pondělí 25. 5. 2020 je umožněn provoz 1. stupně
základních škol. K tomuto datu otevíráme v Březně jak 1. st základní školy, tak po
dohodě se zřizovatelem také mateřskou školu. Již 14 dnů probíhá výuka v deváté třídě
zaměřená na přípravu k příjímacím zkouškám a studiu na SŠ.
Rozumím tomu, že jste zavaleni různými pokyny a názory, zda jsou veškerá
opatření nutná či nikoliv, zda jsou postačující nebo zbytečná. Uděláme vše, abychom
vyhověli veškerým nařízením a doporučením, kterým naše škole podléhá. Řešení jsme
hledali se zdravým rozumem a tak, aby bylo případné riziko eliminováno na minimum.
Proto prosíme o pomoc a spolupráci tím, že budete pravidla respektovat. Jestliže
budete mít k provozu školy nějaké dotazy či připomínky, neváhejte se na nás okamžitě
obrátit. Organizaci jsme připravili na základě vámi vyplněných dotazníků, děkujeme.
1/ pokyny pro příchod a odchod žáků:
a) při cestě do a ze školy žáci a doprovod respektují obecná aktuální pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními (roušky, rozestupy, …)
b) vstup do školy:
1. třída: 7:40, výuka od 7:50,
2. třída: 7:50, výuka od 8:00
3. -4. třída: 8:00, výuka od 8:10
5. třída: 8:10, výuka od 8:20
Žáky si vyzvedne pedag. personál, doprovod do školy nevchází.
c) při prvním vstupu v pondělí 25. 5. odevzdá podepsané prohlášení
(přílohou), zák. zástupce může podepsat na místě, bez tohoto prohlášení není
účast na výuce možná
d) přihlášení k výuce ve škole v tomto režimu je dobrovolné, ale v případě
přihlášených žáků se řídí omlouvání absence žáka školním řádem
e) žák bude mít celkem dvě roušky a sáček na jejich uložení
f) odchod ze školy
1. třída konec výuky 11:15, oběd cca 11:20 – 11:35
2. třída konec výuky 11:30, oběd cca 11:35 – 11:50
3. -4. třída konec výuky 11:40, oběd cca 11:50 – 12:05
5. třída konec výuky 11:55, oběd cca 12:05 – 12:20
Žáci po výuce, případně po obědě odchází domů, nezdržují se v okolí školy –
na hřištích. Žáky, zůstávající ve škole, si převezmou pověření pedag.
zaměstnanci, ti budou postupovat dle pokynu zák. zástupce v dotazníku,
provoz je zajištěn do 16:30 hod.

Švermova 367

TELEFON

474 692 259

431 45 Březno

MOBIL

608 282 111

Česká republika

E-MAIL

reditel@zsmsbrezno.cz

WEB

http://zsmsbrezno.cz

2/ další informace pro rodiče:
Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků a bude dbát
zvýšených nároků na hygienu ve škole. Při vstupu bude žákům i zaměstnancům školy
změřena teplota. Budeme se snažit využít pro činnost venkovních prostor. Budeme se
snažit část parku s hřišti vymezit jako areál školy. Přestávky budou pro jednotlivé
skupiny časově oddělené. Používání roušek v rámci skupiny je dle pokynu vyučujícího,
který postupuje v souladu všeobecných opatření.
Popis činnosti (rozvrh) a tedy potřebné pomůcky žáků sdělí pedag. pracovníci první
den ve škole, stejně jako podrobné informace.
3/ ostatní:
Od 25.5.2020 je v provozu za zvýšených hyg. podmínek školní jídelna. Žádám zák.
zástupce žáků, zaměstnance školy i cizí strávníky, aby si včas v případě zájmu
objednali stravu.
Mgr. Michal Vlach
ředitel školy
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