Vážení rodiče,
na základě aktualizovaného plánu uvolňování epidemiologických opatření ve školách je od
11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Metodický pokyn „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku
2019/2020“ stanovuje tyto podmínky po žáky 9. r.:






Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.
ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v
lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část „Ve třídě“.
Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel
školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve
vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací
zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

Organizace bude následující.
Příprava bude probíhat 2 x týdně, v úterý a ve čtvrtek až do odvolání. Žáci budou rozděleni
na dvě skupiny. Začátek 7:40, konec 11:20. Vždy 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny
matematika.
První termín: úterý 12. 5 2020, 7:40 hod.

Dále jsou metodický pokynem stanoveny další podmínky - výběr:
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Při vstupu do školy bude žákům změřena
teplota bezkontaktním teploměrem.
Cesta do školy a ze školy
-

zakrytí úst a nosu rouškou,
dodržení odstupů 2 m

Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup do budovy
-

žáci budou chodit do školy průběžně a plynule budou po přezutí přecházet do třídy
ve společných prostorách musí žáci nosit roušky
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

V budově školy, ve třídě
-

-

po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce
složení skupin žák je neměnné a skupiny mezi sebou nesmí být v kontaktu
v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Poskytování školního stravování
- školní jídelna je minimálně do 25. 5. mimo provoz, stravování nebude poskytováno
Osoby s rizikovými faktory
- v metodickém pokynu jsou na straně 4 stanoveny rizikové faktory, je nutno zvážit
účast na vzdělávání vzhledem ke zdravotnímu stavu žáka a také osob ve společné
domácnosti
- Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení (viz
příloha):
o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví, a
o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
- Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve
škole umožněna
Vyjádření zájmu o docházku do školy.
- Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9.
ročníku do 7. 5. 2020
- Zájem prosím vyjádřete odpovědí na tento e-mail
Mám zájem o docházku do školy mého dítěte (jméno a příjmení) za podmínek stanovených
v metodickém pokynu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního
roku 2019/2020. Při prvním vstupu do školy bude mít žák sebou podepsané Prohlášení.

