Další opatření ZŠ Dobřany v době nouzového stavu
1. Od 16. 3. 2020 budou pro veřejnost uzavřeny všechny budovy školy (1. stupeň, 2. stupeň
a školní jídelna). Kancelář v budově 2. stupně bude v provozu v době od 7.00 do 11.30 hod. a
od 12.00 do 15.30 hod. Nezbytné záležitosti (např. ošetřovné na dítě) je možné domluvit s paní
Vítovou nebo s paní Bultasovou telefonicky na čísle 377 972 515, příp. telefonem od hlavního
vchodu budovy. Ve školní jídelně se můžete obracet na vedoucí školní jídelny na telefonním
čísle 377 972 448 nebo 727 816 049.
2. Distanční vzdělávání žáků bude probíhat prostřednictvím webových stránek školy –
www.zsdobrany.cz. Pod záložkou Třídy je třeba vyhledat příslušnou třídu a po jejím otevření se
nabídnou jednotlivé předměty se zadaným učivem v hlavních předmětech. Učivo bude
zadáváno vždy na týden a nové bude přidáváno v pondělí. V úvodu každého předmětu je
uvedenou jméno učitele, kontaktní email a telefon a každý vyučující bude rodičům a žákům
k dispozici ke konzultaci v pracovní den od 8.00 do 12.00 hodin.
3. Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/21 se nebude konat dne 2. 4. 2020, jak bylo
původně oznámeno. Škola bude od 1. do 30. 4. 2020 přijímat písemné žádosti (k dispozici jsou
na webových stránkách školy – www.zsdobrany.cz, záložka dokumenty a projekty, pak školní
dokumenty, pak zápis 2020-21; nebo v Mateřské škole Dobřany). Žádosti prosím posílejte
poštou na adresu ZŠ Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany, či vhoďte obálku se žádostí
přímo do schránky před hlavním vchodem školy (stejná adresa). Kontrola osobních dat (dle
rodného listu dítěte a občanského průkazu rodiče) bude provedena na informativní schůzce pro
budoucí prvňáčky Začínáme na 1. stupni, plánované na 10. 6. 2020.
4. K přijímacímu řízení na střední školy škola zatím neobdržela žádné nové informace.
Zápisové lístky budou rodičům rozeslány doporučeně poštou v pondělí 16. 3. 2020.
5. Školní jídelna po nových opatřeních vlády bude nadále zajišťovat všechna jídla k rozvozu
(Mateřská škola, pečovatelská služba). Od 16. 3. 2020 je však zastaven výdej jídla do
vlastních jídlonosičů strávníka (i pro bývalé zaměstnance školy) a komerční stravování tzv.
cizích strávníků uvnitř jídelny. Náhradním opatřením bude předávání jídla v jednorázových
plastových obalech označených jménem strávníka u zadního vstupu do jídelny v době od 11.00
do 12.00 hod. Zaměstnanci školy mohou nadále konzumovat jídlo ve stravovací části jídelny za
přísnějších hygienických podmínek. Nadále bude vařeno jen jedno jídlo, nebude možnost
výběru.
V Dobřanech 14. 3. 2020
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

