UPOZORNĚNÍ pro rodiče ( Josefov)
Organizace od 1. září 2020 do 14. září 2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Od středy 2. 9. 2020 do pátku 11. 9. 2020 výuka končí po 4. vyučovací hodině (tj. v 11. 25.
hod.)
Od středy 2. 9. 2020 je chod školní družiny zajištěn takto:
Od 11.30 hod. – do 15.00 hod.
Žáci ze ZŠ Komenského 392 v Josefově se stravují ve školní jídelně Vodárenská 370,
Josefov, kam budou žáci docházet s pedagogickým dozorem, který zajistí bezpečný přesun
nejen do jídelny, ale také zpět do školní družiny.

Od pondělí 14. 9. 2020 začíná výuka dle stanoveného rozvrhu hodin ředitelem školy na
školní rok 2020/2021
Budova školy bude každý den otevřena v 7.40 hod. a uzavřena v 7.55 hod.

Opatření školy v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C. Před vstupem do budovy školy, bude každý žák či
osoba, která má zájem navštívit školu změřena bezkontaktním teploměrem. Osoby
s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce
žáka – žák není dohledem vpuštěn do budovy školy.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce žáka – pedagog informuje o této skutečnosti vedení školy, které neprodleně
poskytne žákovi roušku a umístí ho do určené izolační místnosti a současně informuje
zákonné zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí – převzetí žáka ze školy!!!
Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – pedagog
informuje o této skutečnosti vedení školy, které neprodleně poskytne žákovi roušku a umístí
ho do izolační místností a současně informuje zákonné zástupce žáka o nutnosti vyzvednutí
(převzetí) žáka ze školy!!!
Z výše uvedených důvodů žádáme rodiče, zákonné zástupce, aby třídním učitelům poskytli
pravdivá a aktuální telefonní čísla, na která v případě potřeby bude škola zákonné zástupce
kontaktovat.
Děkujeme za pochopení vážnosti situace a vzájemnou spolupráci.

Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy

