Informace k provozním podmínkám školy v souvislosti
s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníků
Vláda svým usnesením ze dne 30. dubna 2020 rozhodla:




Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na
přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o
maximálním počtu 15 žáků. Organizace výuky u 9. ročníků se může v průběhu docházky měnit.
Časový rozsah:
o 8.00 – 11.40 hod.
Od 25. května 2020 základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků.
Maximální počet žáků ve skupině je 15 za dodržení mimořádných opatření. Složení skupin je
neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole až do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do
školní skupiny déle než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý
pracovní den. Obsah vzdělávání bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP Zelená pro školu a
půjde především o hlavní vzdělávací obsah.
Časový rozsah vzdělávacích aktivit:
o 1. – 3. ročníky – 8.00 – 11.30 hod.
o 4. – 5. ročníky – 8.10 – 11.40 hod.

Vzdělávací aktivity v odpolední části vycházejí za vzdělávacího obsahu ŠVP pro školní družiny a budou
uzpůsobeny zájmu o odpolední část.
Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:












Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách.
Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky.
Každý žák bude mít s sebou na 1 den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Po skončení vzdělávacích aktivit budou skupiny žáků odvedeny učitelem do šatny. Případné
vyzvednutí žáka zákonným zástupcem probíhá opět mimo budovu školy.
Ranní družina není poskytována.
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, zad bude žák
nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do celkové absence uváděné na
vysvědčení žáka.
Výuka tělesné výchovy není možná.
Aktivity budou probíhat nejenom v budově školy, ale i na školní zahradě.
Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude škola volit tak, aby byla zajištěna
hygienická a epidemiologická opatření.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:



Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čich apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.

Zákonný zástupce žáků 9. ročníku je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020, v případě
žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.
Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě
nehradí.
Poznámka:
Vzhledem k uzavření školy vyvstávají provozní záležitosti, které musíme postupně řešit. Jde
zejména o vratky za neuskutečněné služby (školní družina, zájmové útvary, bruslení, plavání). Lyžařský
výcvikový kurz byl přesunut na náhradní termín (prosinec 2020), vybrané peněžní částky nebudou
vraceny, ale budou použity v náhradním termínu. O možnostech vypořádání vás budeme informovat.
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