Vážení rodiče,
zasíláme vám informace k realizaci docházky žáků I. stupně od 25. května 2020 na základě pokynů
MŠMT (celé znění najdete v příloze).
Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. 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. Vyhodnoťte proto rizika spojená s návratem dětí do školy včetně dopravy do
školy.
Zde je výběr nejdůležitějších bodů z metodiky MŠMT a upřesnění na podmínky naší školy:
Vstup do školy:
 Při cestě do školy a ze školy budou mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a
budou dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 Žáci budou do školy přicházet průběžně v době od 7.00 do 7.35 a budou plynule přecházet do
své určené třídy. Ranní družinu nelze poskytovat.
 Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Ve škole a ve třídě:
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, podrobně budou žáci poučeni při
příchodu do školy.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. O
zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později
než k 25. 5. 2020.
 Po skončení dopoledních aktivit žáci odejdou se svojí skupinou do školní jídelny (pro každou
skupinu v určenou dobu) nebo ze školy, nebudou se shromažďovat před budovou školy nebo
jídelny.
Předběžná organizace vzdělávacích aktivit pro naši školu:
Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední. Dopolední začínají v 7.40 hodin a končí
v rozmezí od 11.20 – 12 hodin podle skupiny.
Na odpolední aktivity žák zůstává ve stejné skupině (nelze skupiny míchat, nejedná se o klasickou
činnost školní družiny). Z odpoledních aktivit odcházejí žáci samostatně v čase, který rodiče vyberou
v dotazníku před nástupem do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
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.

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

Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách musí zákonný zástupce vyjádřit vyplněním přihlášky
v příloze a jejím zasláním do školy do 18. května 2020.

