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Vážení zákonní zástupci žáků,
vzhledem k vyhlášení karantény pro drtivou většinu pedagogického sboru naší školy si Vám
dovolujeme oznámit, že od čtvrtka 24. 09. 2020 do minimálně středy 30. 09. 2020 bude škola
z důvodu karantény nařízené Krajskou hygienickou stanicí uzavřena.
V omezeném režimu bude fungovat školní družina, pouze však pro družinové děti. Provozní
doba školní družiny bude od 06:00 hodin do 14:00 hodin. Vyzvedávání dětí ze školní družiny
bude probíhat na základě osobního vyzvednutí dítěte nebo na základě psané formy uvolnění.
V tento moment přestává platit zápisový lístek a je nutno vychovatelky ve školní družině
písemně informovat o uvolnění dítěte. Na základě telefonického hovoru nebude možné dítě
ze školní družiny uvolnit.
Pro družinové děti bude v provozu i školní jídelna. Ostatní žáci možnost stravovat se ve školní
jídelně mít nebudou. Všem nedružinovým žákům bude oběd od čtvrtka automaticky odhlášen
vedoucí školní jídelny.
V případě dětí, které navštěvují školní družinu, a rodiče nebudou mít o školní družinu nebo
stravování ve školní jídelně zájem, oznámí tuto skutečnost v co nejkratším možném termínu
vedoucí vychovatelce paní Ivaně Masařové a vedoucí školní jídelny paní Janě Ježkové. Pokud
mají družinové děti objednaný oběd přes webovou aplikaci www.strava.cz, mohou rodiče
zrušit oběd i přes tuto stránku.
Karanténa se v tuto chvíli nevztahuje na žáky školy, upozorňujeme však rodiče, aby v případě
výskytu jakýchkoliv respiračních obtíží dítěte či změně jeho zdravotního stavu bez zbytečného
odkladu kontaktovali dětského lékaře a informovali ho o vyhlášené karanténě ve škole.
Domácí příprava bude v době karantény pedagogického sboru poskytována v omezené míře,
bude zaměřena na opakování dosud probraného učiva a nebude ze strany pedagogů
hodnocena. Aktuální informace o opatřeních v souvislosti s karanténou pedagogického sboru
budou zveřejňovány na webových stránkách školy a v aplikaci Bakaláři. Sledujte prosím i
emailovou komunikaci od třídních učitelů.
Kontakty
 školní jídelna – 384 361 509, e-mail – jana.jezkova@2zsjh.cz
 školní družina – 384 361 502, e-mail – druzina@2zsjh.cz, ivana.masarova@2zsjh.cz
 sekretariát základní školy – 384 361 910, e-mail – info@2zsjh.cz
V Jindřichově Hradci dne 23. 09. 2020
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