
Informace pro rodiče k nástupu dětí do školy 
 

Datum otevření MŠ i ZŠ - pondělí 25. 5. 2020. 

 

Čas otevření školní budovy - každý den v 7:00 hodin. Děti mohou přicházet v těch časech, které jste 

nám napsali. 

 

Provoz MŠ i ZŠ - každý den od 7:00 do 15:00 hodin. 

 

Vstup doprovázejících osob do budovy – bude povolen jenom do zádveří (ranní filtr), zde si děti 

MŠ převezme učitelka MŠ. Žáci ZŠ půjdou již samostatně do šatny a pak následně přímo do své 

třídy. Stejný systém bude i při vyzvedávání dětí z MŠ nebo ZŠ. Rodiče budou čekat na děti v zádveří. 

 

Dezinfekce rukou - u vstupu do školy bude umístěna dezinfekce na ruce. Všechny děti si povinně 

vydezinfikují ruce!!! Další dezinfekce budou umístěny na WC v MŠ i ZŠ a při vstupu do školní 

jídelny.  

 

Svoz dojíždějících dětí - bude fungovat ve stejných časech jako před uzavřením škol. V mikrobusu 

budou muset děti mít roušky!!! 
 

Nošení roušek v budově školy – bude povinné jenom ve vnitřních společných prostorách školy 

(chodby, WC), ve třídách a školní jídelně budeme bez roušek. Děti MŠ povinnost nošení roušek 

nemají. 

 

Organizace výuky – děti budou ve svých třídách, tak jak jsou zvyklé.  

Ve třídě paní učitelky Ježkové (7 dětí) budou každý den čtyři vyučovací hodiny (do 11:40)  

ve třídě pana učitele Bartheldyho (9 dětí) budou mít žáci každý den pět hodin (do 12:30).  

 

Odpolední vyučování - bude probíhat jen kroužek AJ v úterý (pro žáky 5. ročníku)  

a ve středu (ostatní děti).  

Dále bude probíhat doučování žáků, kteří jsou do něj zařazeni  

(paní učitelka Ježková i Neumannová – pondělí a čtvrtek).  

Ostatní kroužky fungovat nebudou. 

 

Školní družina – pro nahlášené děti (8 dětí) bude fungovat i školní družina do 15:00 hodin. 

 

Stravování - budeme poskytovat ve stejném rozsahu jako před uzavřením škol a podle toho, jak jste 

nám nahlásili ve vašich e-mailech nebo telefonátech. Změny z Vaší strany nám hlaste telefonicky 

nebo písemně (stačí e-mail). 

 

Čestné prohlášení – všechny děti musí donést „čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění. Jeho tiskopis máte v příloze e-mailu. Pro ty, kdo nemají tiskárnu, 

jsme umístili tiskopisy do skříně u jídelny (kam děti dávají sešity). 

 

Na setkání s dětmi se již moc těšíme a doufáme, že vše ve zdraví do konce školního roku zvládneme. 

V případě dotazů neváhejte telefonovat nebo psát e-maily.  

Předem děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

V Heralticích 20. 5. 2020 

 

Mgr. Stanislav Bartheldy 

ředitel ZŠ a MŠ Heraltice 


