Informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích
aktivit v základní škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Vážení rodiče,
na základě Metodiky vydané MŠMT dne 30. 4. 2020 o ochraně zdraví a provozu
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 Vás informuji o:








organizaci vzdělávacích aktivit
- vzdělávací aktivity se budou realizovat v jedné skupině žáků s maximálním
počtem 15 žáků (tato skupina bude tvořena žáky 1. až 5. ročníku), o zařazení žáků
do skupiny rozhodne ředitelka školy podle těchto kritérií:
 do skupiny nebude zařazen žák s rizikovými faktory, které se týkají nejen
žáka, ale i osob žijících s ním ve společné domácnosti (viz. příloha)
 podle věku žáka (upřednostňováni budou žáci od nejmladších ročníků)
- složení skupiny bude neměnné po celou dobu od opětovného umožnění
přítomnosti žáků ve škole do 30.6.
- žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020, zákonný zástupce
ho musí závazně přihlásit písemně nejpozději do 18. 5. 2020 (e-mailem na adresu
skolacista@seznam.cz)
- přihlásit ho můžete pouze na dopolední vzdělávací blok věnovaný úkolům
shodným s distanční výukou (personálně bude zajištěn asistentem pedagoga),
nebo i na odpolední blok, který bude věnován zájmovým aktivitám, musí však
probíhat ve stejné učebně tudíž bez herního vybavení a bez možnosti vycházek
(personálně zajištěn vychovatelkou)
- třídní učitelé budou zajišťovat i nadále distanční výuku, která bude preferována,
dále budou spolupracovat s asistentem pedagoga, který bude zajišťovat vzdělávací
aktivitu ve třídě
povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz. příloha)
- účast na vzdělávacích aktivitách ve škole bude podmíněna vyplněním Čestného
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení
se s rizikovými faktory (týká se žáků i osob žijících se žákem ve společné
domácnosti), které žák odevzdá při vstupu do školy dne 25. 5. 2020; bez tohoto
prohlášení nesmí být žák do budovy vpuštěn
provozní doba školy
- škola bude otevřena od 7:00 hodin se zajištěním dozoru v šatně
- ranní družina bude zrušena
- dopolední blok bude zahájen v 8:00 hodin a ukončen v 11:45
- školní oběd (11:45 – 13:45) bude v režimu školního stravování, budou dodrženy
rozestupy 2 m jako ve třídě, výdej obědů do jídlonosičů nebude ve školní výdejně
umožněn (pouze po telefonické domluvě v MŠ na tel. čísle 605 246 835)
- odpolední blok od 12:45 hodin do 15:45 hodin
hygienická opatření
- při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst a nosu rouškou
- dodržení odstupů 2 m a to jak před budovou školy, tak i v budově

každý žák bude mít s sebou na den 4 roušky (2 na dopoledne, 2 na odpoledne) a
sáček na uložení roušky
- po příchodu do třídy musí každý použít desinfekci na ruce po předchozím umytí
rukou
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí mít roušku, pokud je zachován rozestup 2 m,
pokud dochází k bližšímu kontaktu (skupinová práce) musí mít roušku i ve třídě
- po sejmutí si každý žák roušku ukládá do svého sáčku
- po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují ruce
- při opakovaném nedodržování hygienických pravidel bude žák ze skupiny
vyřazen
způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků
- vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
- škola vede evidenci o docházce žáků
- v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola od zákonného zástupce
informaci o důvodu nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny
docházet
-
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