Obnovení osobní přítomnosti ve škole pro žáky 2. stupně
od 8. 6. 2020
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách pojednaným Vládou ČR dne
25. května 2020 a v souladu s prohlášením ministra školství č. j.: MSMT-22452/2020-2 ze dne
27. května 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole.
Důvody umožňující přítomnost žáků ve škole:
-

individuální nebo skupinové konzultace navazující na vyučování na dálku (objasnění
učiva, upevnění učiva zadaného na dálku)
třídnické hodiny – socializační aktivity
vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které zůstaly ve škole po
uzavření škol
odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pro pobyt žáků 6. – 9. ročníku ve škole budou platit následující pravidla:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními:
-

zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší
vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
minimalizace shromažďování osob před školou.

Vstup do budovy školy a pobyt ve škole:
-

-

-

-

pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
do třídy žáci chodí po skupinách
všichni nosí ve společných prostorách roušky
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem
k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny
v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při bližším kontaktu je nutné roušky
nosit i ve třídě.
při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je
možné podepsat před vstupem do školy (písemné seznámení s vymezením rizikových
skupin stanovených MZ ČR + písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění)
pokud tyto dokumenty zákonný zástupce nepodepíše nebo nebudou před vstupem
do školy odevzdány, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Žák patří do rizikové skupiny (výčet rizikových skupin je součástí čestného prohlášení):
-

doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Školní stravování:
-

školní jídelna zajišťuje stravování za upravených hygienických a organizačních
podmínek v běžném režimu
rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
nárok odebírat oběd má pouze žák, který bude od 8. 6. 2020 členem výukové skupiny.

Složení skupiny:
-

-

maximální počet žáků ve skupině je 15
složení skupiny na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být neměnné.
Žák může být do školní skupiny zařazen i dodatečně, ale nesmí být překročen
maximální počet žáků ve skupině.
se skupinou mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci.

Evidence docházky:
-

škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než
3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom,
zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uvedené
na vysvědčení žáka.

Provozní doba školy pro vzdělávací aktivity žáků 6. – 9. ročníku:

Vstup do školní budovy 7:55 hodin
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Ve škole budou probíhat pouze KONZULTACE k probranému učivu v době
distanční výuky a socializační aktivity. Systém distanční výuky bude probíhat
i nadále pro všechny žáky.
Zájemci o oběd budou moci jít na oběd v 11:00 hodin. Nutné přihlásit
u vedoucí školní jídelny.

