Informace pro rodiče na měsíc říjen 2020
Společné informace
Dopad krizových opatření na provoz naší školy:
Provoz MŠ není krizovým opatřením omezen ani přerušen, zákaz zpěvu a sportovních činností
se MŠ netýká.
Provoz ZŠ není krizovým opatřením přerušen, omezen je pouze zákazem zpěvu. Hodina Hv
bude přizpůsobena krizovému opatření (např. hudební teorie, poslechy). Činnost hudebního
kroužku je do odvolání pozastavena (pokud se nerozhodnete jinak, děti v době kroužku
automaticky zůstávají ve ŠD). Sportovních činností se na 1. stupni zákaz netýká.





Připomínáme, že vstup do budovy školy je umožněn pouze v roušce.
Ve středu 28. 10. je státní svátek, na čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. připadají podzimní
prázdniny. Mateřská škola zůstává v provozu.
Na schůzce rodičů dne 10. 9. 2020 byli zvoleni noví zástupci školské rady za rodiče.
První zasedání rady proběhne ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 15:00 hod. Funkční období členů školské
rady je tři roky. Po zvolení předsedy bude složení rady zveřejněno na webových stránkách školy
www.skola-krizanky.cz

Mateřská škola
viz samostatná příloha
Základní škola










Prosíme o kontrolu uložení roušek. Doporučujeme, aby děti měly minimálně 2 roušky
uložené v samostatných sáčcích.
Výuka hry na kytaru je soukromá, škola pouze propůjčuje prostory. Vše kolem kytary
domlouvejte přímo s p. Ichou.
Plavání: 500,- Kč, prosíme o úhradu do 15. 10. u pí uč. Novotné.
Angličtina: 850,- Kč, můžete uhradit v den výuky (čtvrtek) lektorce nebo u pí uč.
Novotné
Nahrávky (poslech) AJ 3. – 5. r. k učebnicím Happy Street 1, Happy Street 2 a English
Plus jsou k zapůjčení na flash disku.
Žáci 1. – 2. r. používají popisovací tabulky (dostali v balíčku v 1. roč.). Tabulky je
potřeba označit číslem, děti si je mohou nechávat ve škole. Fixy a hadřík si uloží do
penálu.
Odhlašování stravování: osobně u pí Kloudové nebo sms na mob. 722 900 967 (ZŠ)
Pohyblivé (neplánované) změny v odchodech ze ŠD (např. dřívější odchod k lékaři)
oznamujte písemně (prostřednictvím sms) na mob. ZŠ.

