
Vážení rodiče,

dle informací z MŠMT Vám sděluji:

 pro  výuku  se  pravidla  nemění.   I  v  následujících  dnech  tedy  bude  platit
omezení počtu na maximálně 15 dětí ve skupině. Na prvním stupni se navíc
děti  z  různých skupin  nesmí  ve  škole  potkávat,  a  složení  skupin  se  proto
nesmí měnit.

 školy  mohou  od  22.6.  do  26.6.  pořádat  bez  omezení  akce,  které  nejsou
vzdělávací.  Nebude při  nich nutné dodržovat současné pravidlo maximálně
patnáctičlenných skupin žáků. Platit pro ně nebude ani zákaz, aby se kolektivy
nemíchaly. Nadále ale bude nutné, aby žáci přinesli čestné prohlášení.

Z tohoto  důvodu  jsme  se  rozhodli  pro  všechny  žáky,  kteří  nemají  nařízenou
karanténu a jsou bez příznaků nákazy:

Ve středu 24. června

uspořádat  tradiční  fotbalový  „mezitříďák“  a  turnaj  ve  vybíjené.  Žáci  si  mohou
vyzkoušet  své  zkušenosti,  které  získali  v předchozím  období  s ICT technikou  a
vytvořit si družstva (včetně názvu),  která nahlásí do úterý 23. června 10.00 hod. na
email habrmanovad@centrum.cz 

Ve čtvrtek 25. června  

připravit  pro žáky dětský den.  Stejně jako v jiných letech budou žáci  plnit  různé
zábavné úkoly na stanovištích. Jediný rozdíl oproti jiným rokům bude v tom, že na
stanovištích budou místo žáků 9. ročníku učitelé.

V pátek 26. června 

bude žákům předáno vysvědčení, po kterém bude následovat focení tříd, kromě 1.
ročníku (ten se bude fotit v jiném termínu).

Pokud se Vaše dítě zúčastní některé z akcí, je zapotřebí, aby na první z nich přinesl
podepsané  Čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního
onemocnění s datem 24. 6. 2020, v případě účasti pouze na dětském dni s datem
25. 6. 2020.

Budete-li mít problémy s tiskem, můžete si tiskopisy vyzvednout ve škole, o víkendu
ve schránce u školy.

V případě  zájmu  o  obědy   volejte   731 459 516,   465394135   nebo  pište
zsdamn@seznam.cz  do pondělí  22. června do 12.00 hod.
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Doufám,  že  zařazením  tradičních  akcí  na  konci  roku  se  vrátíme  zpět  do
„normálního“ školního roku.

                                                                           Dagmar Habrmanová, ředitelka školy

Žáci 1. stupně, kteří se účastní pravidelné výuky se akcí mohou účastnit  pouze se 
souhlasem rodičů (viz. příloha – nemáte-li tiskárnu, můžete napsat pouze na papír). 
Žáci, kteří nebudou mít souhlas rodičů, budou pokračovat v neměnných skupinách.
 

 


