
Vážení rodiče, 

od 25. května 2020 zahajujeme v ZŠ Tusarova program pro dětské skupiny, kam jste 
přihlásili svoje dítě.   

Škola otevírá celkem šest dětských skupin, z toho dvě pouze s dopoledním programem. 
Složení skupin o maximálním počtu 15 žáků je neměnné na dopolední i odpolední část 
programu. 

Z důvodu zákazu vstupu rodičů a jiných osob do budovy si děti před školou vyzvedne 
pověřený pedagogický pracovník. Ten také žáky doprovodí ke vchodu po ukončení 
programu skupiny.  

V pondělí 25. května pedagogický pracovník před školou od dítěte či rodiče převezme 
podepsané Čestné prohlášení datované dnem 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení 
nemůže být dítě do dětské skupiny přijato. 

Pobyt žáka ve škole se bude řídit stanoveným harmonogramem skupin.  

Skupina Příchod Vchod do školy 
vstupem 

Vyzvedávání po 
dopolední části 

Vyzvedávání po 
odpolední části 

1. 7:45 – 8:00 Osadní 12:00 16:00 
2. 7:30 – 7:45 Osadní 13:00 15:45 
3. 7:45 – 8:00 Tusarova 13:00 15:45 
4. 7:30 – 7:45 Tusarova 13:45 16:00 
5. 7:30 – 7:45 Tusarova 12:45 vchodem Osadní 
6. 7:45 – 8:00 Tusarova 13:00 vchodem Osadní 

Dodržujte prosím stanovený časový rozpis, aby nedocházelo ke kumulaci dětí a rodičů 
před školou. 

S sebou si vezměte:   

 čestné prohlášení datované dnem 25. 5. 2020. 

 2 roušky a sáčky na jejich uložení 

 učební pomůcky, žákovskou knížku a psací potřeby 

 svačinu, pití a přezůvky 

 v případě stravování ve školní jídelně si doneste čip 

Nepřítomnost žáka ve škole je rodič povinen omluvit, absence se však nezapočítává do 
školní docházky. Omlouvat děti můžete na adrese detskeskupiny@skolatusarova.cz, 
případně na tel. 602 218 287. Při déletrvající absenci (týden a více) bude škola požadovat 
aktuální Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte. 

Žáky po příchodu do školy seznámíme s hygienickými a bezpečnostními opatřeními, 
která budou povinni dodržovat. Jejich opakované nedodržování bude důvodem 
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

Pokud bude žák vykazovat některé z příznaků odpovídající nemoci COVID-19, bude umístěn 
do samostatné místnosti (izolace) a o této skutečnosti budou neprodleně informováni jeho 
zákonní zástupci, kteří jsou povinni dítě si odvést. 

mailto:detskeskupiny@skolatusarova.cz

