VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI 1. A 2. STUPNĚ ZŠ TRŠICE
Vážení rodiče,
z důvodu rozvolňování mimořádných opatření v období koronaviru a možnosti scházení se
počtu 10 osob na jednom místě, nabízí naše škola od středy 29. 4. 2020 možnost sportovního
vyžití pro Vaše děti v podobě venkovních sportovních aktivit na multifunkčním hřišti obce
Tršice. Tyto aktivity se budou konat pouze za příznivého počasí (nesmí pršet).
Organizace pedagogickými pracovníky školy:
2 x týdně pro 1. stupeň (vždy 60 min) a to v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 11:00
2 x týdně pro 2. stupeň (vždy 60 min) a to v pondělí a ve středu od 10:00 do 11:00
Abychom zajistili setkávání pouze stanoveného počtu osob, je třeba zajistit místo pro své
dítě v rezervačním systému na webových stránkách školy. Po jeho naplnění nebudou na
hřiště vpouštěny další osoby.
Podmínky účasti:
každé dítě musí
- mít ochranu horních cest dýchacích (šátek či rouška),
- 1 x za 2 týdny donést čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti
(níže uvedené), jestliže nemáte možnost tisku, napište jej rukou
- absolvovat dezinfekci rukou po ukončení aktivity.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY ZŠ TRŠICE
Čestně prohlašuji, že můj syn/dcera jméno…………………………………………………………… je
bezinfekční a nepřišel v posledních 14 dnech do kontaktu s osobou infikovanou koronavirem.
Dále také prohlašuji, že není v osobním kontaktu s osobou s rizikovým onemocněním
(hypertenze, cukrovka …) a osobou starší 65 let.
Dále beru na vědomí, že případný úraz mého dítěte v době venkovních sportovních aktivit
není školním úrazem (neprobíhá školní výuka) a proto nebude řešen pojištěním ZŠ, ale
vlastní úrazovou pojistkou.
Telefon zákonného zástupce: …………………………………
V Tršicích dne………………………………

……………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

Odchod dítěte (vyhovující zakroužkujte):
a) samostatný odchod
b) předání rodiči (nutno dodržet dostatečný odstup od ostatních)
c) předání jiné osobě – doplňte ……………………………………. (nutno dodržet dostatečný
odstup od ostatních)

