Provoz ŠD od 17. května 2021
Vážení rodiče,
školní družina bude pro všechny přihlášené žáky opět v provozu. Je zrušena povinnost dodržení homogenity
jednotlivých tříd a oddělení. Vaše dítě bude tedy umístěno v jeho kmenovém oddělení.
Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, jsou automaticky zařazeni do docházky. Jestliže jste své dítě
řádně odhlásili nebo písemně omluvili, není třeba nic vyplňovat (pozor na datum, které jste psali do
omluvenek).
Pokud si nejste jisti docházkou do ŠD, vyplňte prosím přiložený formulář. Vychovatelky si ho v pondělí od
Vašeho dítěte převezmou.
Opatření, které nám zůstává, je povinnost nosit ochranu nosu a úst vnitřních prostorách. Při vycházce nebo
pobytu na školní zahradě není povinné nosit ochranu nosu a úst při zachování odstupu 2 metru od jiných
osob.
Dětem tedy dejte zase náhradní roušky, respirátory do aktovky. Budou je při delším pobytu ve škole
potřebovat.

Ještě prosím. Některé děti si poslední dobou stěžují, že už nemají svačinku na odpoledne a mají hlad.
Promluvte si s nimi, jestli se jich to netýká.

Provoz ŠD:
Ranní družina bude opět v provozu (příchod od 7:00 – 7:15).
Odpolední provoz: ihned po vyučování do 17:00 hodin.
Oběd – děti, které ten den nepůjdou do ŠD (nejsou družinové), jdou na oběd rovnou s vyučujícím. Družiny
budou chodit na oběd později.
Mezi 13:00 až 14:00 budeme chodit na procházky, nebude tedy možné Vaše dítě v této době vyzvedávat.

Pokud máte nějaké dotazy, pište prosím na e-mail klara.pekna@zspysely.cz

Jestliže nebudete mít možnost formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout na vrátnici.
Klára Pěkná

Základní škola T. G. Masaryka, Pyšely

DOCHÁZKA – ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Platné od 17. 05. 2021

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………třída…………………………

1.

Syn/dcera bude navštěvovat školní družinu takto:

* nehodící se škrtněte

Přítomnost ve ŠD

Den

Čas odchodu žáka

Odchod

(samostatný odchodu)

Pondělí

Ano

Ne

Doprovod

Sám

Úterý

Ano

Ne

Doprovod

Sám

Středa

Ano

Ne

Doprovod

Sám

Čtvrtek

Ano

Ne

Doprovod

Sám

Pátek

Ano

Ne

Doprovod

Sám

Doprovod - dle přihlášky

2.

Syn/dcera nebude navštěvovat školní družinu:
od……………………………do………………………………………………(datum )

Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost a jsem si vědom změn, které jsem zde napsal.

………………………………………………………………
Datum

……………………………………………………….
Podpis rodiče (zákonného zástupce)

