
Lubi starši,                                                                                           Chrósćicy, 14.05.20

póndźelu 18.05.2020 započina so tež za šulerjow 1. do 3. lětnika zaso šulska wučba.
Zo by so wšitko radźiło a zo bychmy tež wšitke zarjadniske předpisy dodźerželi prošu Was 
sćěhowace pokiwy wobkedźbować.

1. Wuměnjenje za wopyt šule (wot 18.05.) je předpołoženje wobkrućenja, zo njeje Waše dźěćo 
chore abo njeměješe kontakt ke chorej wosobje. Za to je so nastajił dokument, kotryž ma so 
kóžde ranje wot staršeju (pak nana abo maćerje) podpisać a před zastupom do šule wot dźěsća 
wučerjej pokazać. Bjez tajkeho wobkrućenja njedowoli so dźěsću zastup a šulerka abo šuler ma
so zaso wot staršich wotewzać.

2. Powučće prošu kóžde ranje Wašu dźowka/ Wašeho syna, zo by so po postajenych corona-
prawidłach zadźeržał/a.

3. Rano před zastupom do šule hromadźa so šulerjo na postajenym městnje, kóžda rjadownja za
sebje.
1. lětnik na šulskim dworje na směr sportnišćo
2. lětnik na šulskim dworje před gmejnskim zarjadom
3. lětnik před zachodom do „Jednoty“ (parkowanišćo)
4. lětnik před zachodom do šule na směr hłowny puć.

Wučer kontroluje trěbne podpismo na formularje a dowoli potom šulerjej zastup do šule.
Šulerjo du njeposrědnje na to do rjadowniskeje rumnosće, sleku so tam črije a wotpowědnu 
drastu, wumyja sej ruce a přihotuja so na wučbu. Wšo dalše rjaduje zamołwity wučer.

Přestawki w běhu dopołdnja so tak rjaduja, zo njemóža so šulerjo jednotliwych lětnikow měšeć.

Planowana je wučba za šulerjow 1. a 2. lětnika w prěnim tydźenju hač do 4. hodźiny a za 
šulerjow 3. a 4. lětnika hač do 5. hodźiny. Dalše informacije k naslědnym dnjam dóstanjeće wot
rjadowniskich wučerkow. Na kóždy pad dohladuja so dźěći, kotřiž njewopytaja hort, hač k 
wotjězdej prěnjeho šulskeho busa.
Za dźěći, kotrež wopytaja hort płaća potom te wot horta postajene rjadowanja.

W tutym zwisku hišće dalša próstwa. Kaž minister w swojim lisće na staršich pisa, prosy wón 
dohladowanske časy w horće nic wučerpać. Dajće Waše dźěćo, tak zahe kaž móžno zaso ze 
šule domoj nawróćić. Zmysł toho je, kontakty z druhimi dźěćimi, hač tym ze swójskeje 
rjadownje, tak daloko kaž móžno redukować.

Prošu wobkedźbujće informacije na našich internetnych stronach a wozjewjenja wšelakich 
zarjadow.

W nadźiji, zo móžemy wšitkich šulerjow póndźelu 18.05. rano strowych w šuli witać, strowju 
Was lubje a přeju Wam wšěm strowotu

Mirko Šmit
šulski nawoda


