Vážení rodiče,
v týdnu od 11. 5. 2020 zjišťujeme zájem o dobrovolnou účast na vzdělávacích aktivitách ve školních skupinách, které budou zahájeny 25. 5. 2020.
Výuka bude probíhat v nejvýše šesti neměnných 15 členných skupinách, kdy každé dítě bude sedět v samostatné lavici. Bude mít 2 vlastní roušky (každý den nové nebo vyvařené a vyžehlené). 
Výuka bude probíhat denně vždy od 7,45 hod. do 11,20 hod., ale po zjištění skutečného zájmu se může začátek a konec vyučování lišit podle skupin.
Odpoledne můžeme nabídnout žákům družinu – do 16 hodin (opět ve stejné neměnné skupině i učebně, v jaké probíhala dopolední výuka). Konec vždy v celou hodinu.
Obědy se budeme snažit zajistit pro všechny zájemce – zatím je v jednání, informace budou v příštím týdnu podle počtu přihlášek.
Pro žáky, kteří se výuky ve školních skupinách nezúčastní, bude dál připravována distanční výuka jako dosud.
Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle stanovených kritérií:
1. děti matek samoživitelek
2. děti zaměstnaných rodičů 
3. věk dítěte (přednostně budou zařazováni do výuky žáci nižších ročníků).   
V případě zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách musí být součástí žádosti čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení na webu www.zsndvory.cz
Vyplněný formulář můžete poslat mailem (skola@zsndvory.cz), poštou nebo datovou schránkou (ID datové schránky – g88mfu9) nebo odevzdá žák v den nástupu – 25. 5. 2020
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
NÁVRATKA ŠKOLE – Odevzdejte nejpozději do 18. května 2020.
Emailem na skola@zsndvory.cz nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Nové Dvory, Masarykovo nám. 1, Nové Dvory 285 31
JMÉNO: ___________________________________ TŘÍDA: _____________
účast na vzdělávacích aktivitách ve školních skupinách od 25. 5. 2020
– prosím ZAKROUŽKUJTE: 
NEPOVINNÁ ŠKOLNÍ SKUPINA (7,45 – 11,20 HOD.)	–	ANO		NE
Při odpovědi v předchozím řádku ANO pokračujte dále:
ZÁJEM O DRUŽINU (max. do 16,00 HOD)		–	ANO            	NE
                                      		– odchod pravděpodobně 	v _______:00 hod.
ZÁJEM O OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ			–	ANO		NE   
MATKA SAMOŽIVITELKA				– 	ANO		NE               
OBA RODIČE ZAMĚSTNÁNI				–  	ANO		NE


 Podpis zákonného zástupce ________________________________

