PRAVIDLA PRO ORGANIZACI VÝUKY V ZŠ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020
•
•
•

vzhledem k maximálnímu počtu 15 žáků ve skupině se mohou v naší škole vzdělávat
všichni žáci
účast na prezenčním vzdělávání je dobrovolná, zákonní zástupci se mohou rozhodnout
v pokračování distanční (domácí) výuky po zvážení všech aspektů a rizik
školní skupina se nesmí v průběhu provozu měnit, budou ji navštěvovat pouze žáci
přihlášení od 25.5.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví,
• 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.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně
do 18. 5. 2020.
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Vyučování začíná v 8 hodin. Ranní družina nebude (požadavek MŠMT).
Žáci budou vpouštěni do školy od 7.45 po zazvonění na šatnu.
Jiným osobám než žákům je vstup do budovy zakázán!
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!
Před školou musí všichni dodržovat pravidla karantény (2 metry rozestupy, roušky)
Vpouštěni do šatny budou po jednom, po přezutí si umyjí (vydezinfikují) ruce a odejdou
do třídy. Hygieně bude věnovaná zvýšená pozornost po celou dobu pobytu ve škole.
Žákům školy a jejich pedagogům bude vyhrazena samostatná část budovy oddělená od
provozu MŠ. Školní jídelna bude sloužit rovněž žákům ZŠ.
Žáci se během vyučování budou pohybovat v prostorách školy nebo v jejím okolí.
Pokud budou dodržovat dostatečný odstup, nemusí používat roušky (výuka
v samostatných lavicích). Při skupinových aktivitách je rouška nutná.
Každý žák bude mít na den 2 roušky a sáček na jejich odkládání (požadavek MŠMT).
Do školy volte oblečení vhodné na venkovní aktivity, budeme je upřednostňovat
(sportovní oblečení a obuv).
Na první den výuky si žáci přinesou ke kontrole všechny úkoly z domácího vyučování.
Rozvrh hodin pak bude upraven podle pokynů učitelky.
Oběd je zajištěn ve školní jídelně ve 12 hodin, po obědě mohou jít žáci domů.
Pro žáky, kteří nemohou jít po obědě domů, budou v odpoledních hodinách zařazeny
odpočinkové a zájmové aktivity v souladu s ŠVP školní družiny.
Vyučování končí v 15.00 h, poté bude probíhat dezinfekce školních prostor.
Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)

Návratka
Vyplňte, podepište, odstřihněte a odevzdejte před nástupem do školy.

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámena s dokumenty
• Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku
2019/2020 (MŠMT)
• Pravidla pro organizaci výuky v ZŠ od 25.5.2020 do konce šk. roku
2019/2020 (vedení školy).
Datum:

Jméno:

Podpis:

