Informace k výuce žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.
Vážení rodiče,
MŠMT umožnilo od pondělí 25. 5. osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Docházka
do školy není povinná, o účasti dětí rozhodují jejich zákonní zástupci. V případě, že se žáci
nebudou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, zůstávají zařazeni do systému “domácího
vzdělávání“.
MŠMT uvedlo rizikové faktory, které máte zvážit při rozhodnutí, zda dítě pošlete do školy.
Rizikové faktory se vztahují i na členy domácností žáků. Vyzýváme Vás k pečlivému zvážení
rizik. Výčet rizik je součástí čestného prohlášení, které přikládáme.
Prosíme, abyste vyplnili „Přihlášku k docházce do školní skupiny od 25. 5. 2020“ a
poslali ji svým třídním učitelům, a to do 18. 5. 2020. Pozdější přihlášení již není možné. Tuto
přihlášku vyplní všichni zákonní zástupci, tedy i ti, kteří žáky do školy nepošlou (v přihlášce
zatrhnou možnost NE, nevyužiji možnosti zařazení dítěte do školní skupiny).























Výuka bude probíhat každý pracovní den. Začínat bude v 8:00, končit ve 12.35
(žáci 1. ročníku na základě výběru zákonných zástupců mohou skončit již v 11.40).
Vzhledem k probíhající rekonstrukci kotelny není možné pro žáky ZŠ zajistit
stravování. Stavební práce zasahují částečně do prostor školní jídelny a celkově
omezují provoz školy. Z tohoto důvodu pro žáky nebude organizována ani
odpolední zájmová činnost.
Ranní ani odpolední školní družina nebude poskytována.
Na základě počtu přihlášených dětí k dopolední výuce budou sestaveny skupiny
max. 15 žáků. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.
Složení skupin se nebude po dobu docházky do školy měnit. Jednotlivé skupiny se
v průběhu vyučování nebudou stýkat. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později
než k 25. 5. 2020.
S přihlédnutím k zajištění pedagogických pracovníků je možné, že skupiny žáků
budou tvořeny žáky různých tříd i ročníků (pokud to bude možné, vytvoříme skupiny
ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku).
Skupiny žáků budou zůstávat v jedné učebně po celou dobu pobytu ve škole.
V jednotlivých skupinách bude výuka probíhat (přednostně) pod vedením učitelů 1. i
2. stupně, ale také vychovatelek ŠD a asistentek pedagoga.
Je zcela v kompetenci školy, jaké vzdělávací aktivity a v jakém rozsahu budou
realizovány. Nebude probíhat klasická výuka podle rozvrhu hodin stanoveného na
začátku školního roku.
Obsah vzdělávání bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. (Bude se
jednat o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na
dálku.)
Obsah a forma aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a
epidemiologická opatření.
Škola má k provozu (organizace výuky, dezinfekce, úklid) jasná pravidla, která je
povinna dodržovat. Také žáci mají povinnosti, které bude škola vyžadovat, s ohledem
na jejich bezpečnost a bezpečnost zaměstnanců.
Upozorňujeme, že už po cestě do školy a ze školy musí mít děti zakrytá ústa a nos
ochrannými prostředky (rouška, šátek, ...). Také musí dodržovat odstup 2 metry v
souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Vstup do budovy školy bude umožněn od 7.40 do 8.00.























Při prvním vstupu do školy musí každý žák odevzdat čestné prohlášení (řádně
vyplněné a podepsané zákonným zástupcem). Bez tohoto prohlášení, nemůže být
žák do skupiny zařazen. Jakékoli změny ve zdravotním stavu žáka je zákonný
zástupce povinen s okamžitou platností nahlásit škole. To samé platí v případě, že se
žák setká s jakoukoli osobou vykazující příznaky onemocnění.
Před školou se děti nesmí shromažďovat, musí dodržovat odstup 2 metry a mít
zakrytá ústa a nos.
Rozestupy mají žáci udržovat i po ukončení výuky a odchodu ze školní budovy.
Odchody žáků z budovy školy budou posunuty tak, aby se jednotlivé skupiny
nepotkávaly.
Rodičům nebude umožněn vstup do budovy školy.
Pozdní příchod žáka do budovy není možný.
Po vstupu do školy se každý žák přezuje a boty nechá na chodbě (bundu, kabát
apod. si odloží až ve třídě na svém místě). Ve třídě bude každému žákovi změřena
teplota. V případě zvýšené teploty bude žák umístěn do karanténní místnosti a budou
kontaktování zákonní zástupci.
Po celou dobu opatření žáci nesmí navštěvovat jiné třídy ani být v kontaktu s žáky
z jiné skupiny.
Každý žák musí být vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky. Při
sejmutí roušky si ji žák uloží do sáčku. Žák musí mít roušku po celou dobu pobytu ve
společných prostorách školy.
Ve třídě budou sedět žáci podle pokynů vyučujícího (v rozestupu nejméně 2 metry).
Roušku nemusí mít nasazenou žák ani vyučující, pokud budou žáci pracovat
samostatně a sedět na určeném místě.
Žáci si po příchodu do školy i po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce a ve třídě si je
vydezinfikují.
Docházka žáků bude evidována. Nepřítomnost dítěte je nutné předem omluvit buď
telefonicky (235 510 253, 733 605 705, 733 728 032), nebo prostřednictvím e-mailu či
SMS třídnímu učiteli/třídní učitelce. O neomluvené nepřítomnosti žáka bude zákonný
zástupce informován.
Školní jídelna bude uzavřená, svačinu si každý žák sní ve třídě na svém místě v době
přestávky mezi jednotlivými bloky výuky, totéž platí o pitném režimu. Žáci musí
dodržet hygienické předpisy a pokyny pedagogického pracovníka. Přestávky budou
mít jednotlivé skupiny posunuté.
Žáci musí dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy.
Pokud žák nebude dodržovat pokyny zaměstnanců školy, hygienická a karanténní
opatření, budou neprodleně kontaktováni rodiče. Při opakovaném porušování těchto
pravidel bude žák vyřazen ze skupiny a od následujícího dne nebude vpuštěn do
školy.

