Vážení rodiče!
Od 25. 5. 2020 bude na základě usnesení vlády umožněno žákům I. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit ve
škole. Provoz školy a hygienická opatření budou vycházet z manuálu „Ochrana zdraví a provoz základních
škol v období do konce školního roku 2019/2020“, vydaný MŠMT a zveřejněný na webových stránkách
MŠMT a naší školy.
Informace k přítomnosti ve škole:


Účast na aktivitách ve škole je dobrovolná.

Obsah činností ve škole:




Dopolední činnosti ve škole nebudou odpovídat standardní výuce, půjde o plnění úkolů
odpovídajících náplní distanční domácí výuce pod vedením pedagoga ve škole.
Distanční výuka pro nepřihlášené bude probíhat i nadále doma ve stejném režimu jako doposud.
Cílem odpolední části bude zajistit zájmové činnosti žáků dle možností školy.

Organizace:




















Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Skupiny o maximálním počtu 15 žáků budou od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 neměnné. Žáka nelze
zařadit do školní skupiny později.
I při respektování pravidel, stanovených MŠMT, nebude vždy možno zajistit k dopolední skupině
kmenového třídního učitele. Stejně tak odpolední aktivity budou personálně zajištěny dle aktuálních
personálních možností školy.
Veškeré aktivity budou probíhat v budovách a areálu školy, které nebude možno opustit.
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor budou organizovány
s přihlédnutím na minimalizaci kontaktů mezi jednotlivci i skupinami.
Tělovýchovné činnosti s vyšší tělesnou námahou nebudou možné.
Budou stanovena pravidla příchodu a odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému
shromažďování osob před budovou školy.
Dopolední činnosti budou probíhat v době od 8 hodin do 12 hodin.
Z hygienických důvodů nebude možné používat školní hračky, hry, společné knihy aj.
U přihlášených žáků do skupin bude evidována docházka. Po přihlášení je docházka do výuky
povinná včetně omlouvání případné absence.
Zákonní zástupci budou mít povinnost v co nejkratší době (do tří dnů) omluvit žákovu nepřítomnost
ve škole.
Předpokládáme nabídku odpoledních aktivit pro žáky pouze 1. – 3. ročníků, pro vyšší ročníky tyto
aktivity z personálně organizačních důvodů nenabízíme.
Předpokládáme dobu trvání odpoledních aktivit do 16 hodin.
Odpolední činnosti budou pravděpodobně zajišťovat vychovatelky ŠD.
Ranní družina nebude.
Přesné informace o skladbě skupin a pedagogickém obsazení budou včas, nejpozději do 22. 5.
oznámeny.
Školní stravování bude pouze pro přihlášené žáky 1. stupně, a to jen jedno jídlo. Svačiny nebudou
poskytovány. Obědy školní jídelny přihlásí vedoucí ŠJ podle zájmu, který nahlásíte na přihlášce svého
dítěte. Případné odhlášky budete moci řešit na www.strava.cz jak jste byli zvyklí.

Hygienické zásady:
 Při cestě do školy a ze školy a při pobytu před školou se na všechny osoby vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními.
 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. Bude probíhat ranní kontrola, zda žák má s sebou stanovený počet roušek a
sáček na roušku.
 Podrobná organizace vstupu do budov školy bude stanovena na základě předpokládaného počtu
přihlášených žáků.
 Žáci nebudou k uložení svého oblečení a bot používat školní šatny. Boty si ponechají před učebnou,
kde se i přezují do přezůvek. Své oblečení si umístí u svého pracovního místa v lavici.
 Hygienická pravidla se při pobytu ve škole řídí manuálem „Ochrana zdraví a provoz základních škol
v období do konce školního roku 2019/2020.“, který jste obdrželi prostřednictvím EŽK a webových
stránek školy.
 Každý žák bude v lavici sám. Lavice jsou ve třídách umístěny tak, že je dodržen odstup žáků mezi
sebou 2m.
 Každý žák bude vybaven patřičným počtem roušek, 1 ks na dopolední činnosti, 1 ks na odpolední
činnosti. Každá rouška bude v samostatném sáčku, do kterého ji bude žák při sejmutí či výměně
ukládat.
 Vyžadujeme nošení roušek u všech osob ve společných prostorách.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po
upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka
ze skupiny do 30. 6. 2020.
 Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
Důležité:
Zařazení dítěte do školní skupiny bude podmíněno včasným doručením přihlášky k docházce do školní
skupiny (v příloze a ke stažení na webu školy), termín doručení je nejpozději 18. 5. 2020 do 12,00 hod.
Pozdější zařazení žáka do skupiny vzdělávacích aktivit ve škole nebude možné.
Zásadní podmínkou pro účast ve školní skupině bude při nástupu odevzdat podepsané Čestné prohlášení
(v příloze, ke stažení na webu školy a stránkách MŠMT).
Vyplněnou a podepsanou Přihlášku doručí zákonní zástupci co nejdříve, nejpozději do 18. 5. 2020 do 12,00
hod. těmito způsoby:



naskenováním a posláním e-mailem na adresu nastup@zsblazkova.cz (originál donese žák 25. 5.
2020 do školy).
Datovou schránkou: yd7xdgp

Mgr. Petr Kapounek, ředitel školy

