Vážení rodiče,
na základě rozvolňování opatření proti šíření koronaviru bude od pondělí 25. 5. 2020 umožněna
docházka do školy žákům 1. stupně.
Pobyt ve škole se bude řídit hygienickým nařízeními, která jsou specifikována v dodatku k provoznímu
řádu základní školy.

Pro upřesnění uvádím některé důležité body:
1. Příchod žáků do školy bude umožněn v čase mezi 7:30 – 8:00. Ranní družina není v provozu.
2. Žáci vstupují do budovy školy samostatně, bez doprovodu zákonných zástupců. Dveře do
společných prostor budou otevřeny. Žák se v šatně rychle přezuje a převleče a odchází do své třídy.
Zdržování se v šatnách a společných prostorech není dovoleno.
3. U vstupu do prostor školy a u toalet jsou umístěny zásobníky s desinfekcí, kterou žák používá
podle potřeby.
4. Ve třídě sedí každý žák samostatně v lavici. Pokud je dodržována doporučená vzdálenost 2m
(minimálně 1,5 m) není nutné, aby měl nasazenu roušku. Odkládá si ji do sáčku, který si pro ten účel
přinese. Při aktivitách, kdy budou žáci k sobě blíž, je potřeba, aby rouška byla nasazena. Žáky by měl
mít s sebou na jeden den dvě roušky.
5. Aktivity ve škole budou rozděleny na dva bloky. V dopoledním bloku (8:00 – 12:00) se žákům bude
věnovat určený učitel. Bude probíhat výuka a herní aktivity. Následovat bude oběd a odpolední blok
(12:00 – 16:00), ve kterém budou s žáky vychovatelky školní družiny nebo asistentky pedagoga.
Obsahem budou volné herní činnosti i aktivity řízené pedagogem. Bude naší snahou, aby žáci mohli
část dopoledních i odpoledních aktivit trávit venku.
6. Obědy budou realizovány formou studených balíčků, které do třídy donese vedoucí odpoledního
bloku. Balíčky je možné nahlásit v rámci závazné přihlášky k zařazení do školní skupiny. Pokud o
balíčky nemáte zájem, může si žák donést vlastní studené jídlo. Ohřev jídla není možný.
7. Žáci, kteří se budou účastnit pouze dopoledního bloku, mohou ve 12:00 odcházet domů. Je
potřeba k tomu mít písemný souhlas rodičů. Tato povinnost platí i pro pozdější samostatné odchody.
8. Žák při příchodu do školy v pondělí 25. 5. 2020 odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem a informaci o odchodu žáků (viz
příloha).
9. Zákonným zástupcům není umožněn vstup do prostor školy. Při vyzvedávání dítěte rodiče zazvoní
na zvonek školní družiny a dítě jim bude přivedeno ze třídy. V případě, že skupina bude v době
vyzvedávání venku, je možno zjistit její umístění na vstupních dveřích do školy nebo na telefonním
čísle školní družiny (775 755 013).

10. Od pondělí 25. 5. budou fungovat kroužky společnosti Od dětství ke štěstí - Kutil (středa, 14:0015:00, 15:00 -16:00), Statek (čtvrtek 14:15 – 16:30), Fuseka (pátek 13:30 -15:00). Žáci ze školní
skupiny, kteří se aktivit kroužků účastní, budou vyzvednuti lektorem.
11. Pro žáky, kteří nebudou začleněni do školní skupiny, bude i nadále zajištěna výuka na dálku.

Závaznou přihlášku svého dítěte k začlenění do školní skupiny (viz příloha) je potřeba zaslat do
pondělí 18. 5. 2020 na emailovou adresu třídního učitele:
I. třída: s.latiokova@waldorf-olomouc.cz
II. třída: t.grulichova@waldorf-olomouc.cz
III. třída: h.svobodova@waldorf-olomouc.cz
IV. třída: l.brankova@waldorf-olomouc.cz
V. třída: m.nemec@waldorf-olomouc.cz

Přeji Vám vše dobré
Ondřej Vraj
ředitel školy

