Obnovení osobní přítomnosti ve škole pro žáky 1. – 5. ročníku od
25. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna je od 25. 5. 2020 umožněna osobní
přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve škole.
Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci
vzdělávání na dálku a který vychází ze školního vzdělávacího programu školy. Jedná se
především o hlavní vzdělávací obsah, který je zadáván i formou vzdělávání na dálku.
Cílem odpolední části je zajistit dle možností a podmínek zájmové vzdělávání žáků.

Pro pobyt žáků 1. – 5. 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
dodržení odstupu 2 metry (není nutné např. u doprovodu žáka členem společné
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 25. 5. 2020 členem výukové skupiny.

Složení skupiny:
-

maximální počet žáků ve skupině je 15
složení skupiny je neměnné po celou dobu až do 30. 6. 2020
žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020

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 žáky 1. – 5. ročníku:
-

vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
ranní družina není poskytována
denní rozvrh vzdělávacích aktivit si upravuje příslušný vyučující pro svoji skupinu
(výuka tělesné výchovy není možná)
dítě je možné vyzvednout před školou po skončení dopoledního bloku, po obědě nebo
během odpoledních zájmových aktivit
Vzdělávací aktivity - dopolední
Po

8:00 – 11:30

Zájmové aktivity – odpolední
(1. – 3. ročník)
maximálně do 16:00

Út

8:00 – 11:30

maximálně do 16:00

St

8:00 – 11:30

maximálně do 16:00

Čt

8:00 – 11:30

maximálně do 16:00

Pá

8:00 – 11:30

maximálně do 16:00

