Provoz ŠD od 12. dubna 2021 pro 1. A, 1. B a 2. A

Vážení rodiče,
školní družina bude pro Vaše děti opět v provozu od 12. dubna 2021.
Vzhledem k tomu, že ŠD bude otevřena za podmínek stanovených nařízením vlády, prosíme všechny
rodiče a žáky, aby tímto respektovali veškerá režimová opatření. Je povinností mít zakrytá ústa a nos
rouškou po celou dobu pobytu v družině, a to i při pobytu venku. Z hygienických důvodů doporučujeme,
aby žáci měli v tašce novou čistou roušku na odpoledne (zabalenou v igelitu).
Provoz ŠD:
Ranní družina z důvodů personálního zabezpečení není možná.
Odpolední provoz: ihned po vyučování do 17:00 hodin.
Bude zase dodržována homogenita žáků jedné třídy (dle nařízení vlády).
Obědy:

1. A

1. B

2. A

Po

11:45 až 12:00

11:30 až 11:45

12:00 až 12:15

Út

11:45 až 12:00

11:30 až 11:45

12:00 až 12:15

Stř

11:45 až 12:00

11:30 až 11:45

12:20 až 12:35

Čt

11:55 až 12:10

11:30 až 11:45

12:35 až 12:50

Pá

11:55 až 12:10

11:30 až 11:45

12:10 až 12:25

Prosíme o shovívavost. Chceme, aby se děti v klidu najedly, takže se někdy zdržíme. (max. 10 min)
Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, jsou automaticky zařazeni do docházky.
Vzhledem k tomu, že se životní situace a harmonogram rodin pořád mění, prosím vyplňte údaje v příloze.
Budeme se tím řídit po nástupu dětí od 12.4. 2021. Tento formulář již znáte. Věřím, že nám toto řešení
usnadní komunikaci mezi ŠD, rodičem a Vaším dítětem.
Vytištěný formulář dejte svému dítěti, nejlépe v pondělí. Vychovatelky si ho osobně převezmou.
Jestliže přijdou další pokyny k fungování školní družiny ze strany vlády, ministerstva, vedení školy,
neprodleně budete informováni. S tímto opatřením máme již zkušenost, takže se nebojte. Vše se zvládne.
Tímto Vám moc děkuji za spolupráci a přeji Vám všem pevné zdraví.
Pokud máte nějaké dotazy, pište prosím na klara.pekna@zspysely.cz, nebo volejte 604 260 491.
Pokud nebude mít možnost někdo formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout na vrátnici. Osobně ho
tam připravím.
Klára Pěkná

Základní škola T. G. Masaryka, Pyšely

DOCHÁZKA - ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Platné od 12. 04. 2021

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

1.

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

2.

Syn/dcera bude navštěvovat školní družinu takto:

* nehodící se škrtněte

Den

Přítomnost ve ŠD

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

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

………………………………………………………………
Datum

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

