Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna
osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 5. 2020
umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně.
Žádám vás proto o informaci, zda váš syn/vaše dcera využije této možnosti a bude se
takovéto formy výuky zúčastňovat. V případě zájmu žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 (třídnímu
učiteli nebo na e-mail hartmannova@zskolesovice.cz), v případě žáků 1. stupně do 18. 5.
2020 (třídnímu učiteli nebo na e-mail hartmannova@zskolesovice.cz).

Povinnost rodičů podepsat čestné prohlášení
Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení. Čestné prohlášení je ke
stažení na webu školy. Kdo nemá možnost si jej vytisknout, vyzvedne si formuláře v ředitelně
školy.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení. Pokud zákonný zástupce
tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Provoz školy a hygienická opatření
Přípravná výuka pro 9. ročník bude probíhat ve 3 dnech v týdnu (pondělí - středa) od 7:45
do 11:20 h., dvě vyučovací hodiny zaměřené na matematiku a dvě vyučovací hodiny
zaměřené na český jazyk.
Výuka na prvním stupni bude probíhat každý pracovní den od 7:45 do 11:20 h. Ranní
družina není poskytována. Pro zájemce bude probíhat i odpolední část se zaměřením na
zájmové vzdělávání.
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. Dodržení odstupů
2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou
Před školou dodržovat odstupy 2 metry.
Příchod žáků bude zajištěn dvěma vchody do školy.
Vstup do budovy školy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
V budově školy
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Ve třídě
Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i
předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Žáci budou rozděleni do skupin, složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici
ve třídě.
V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku,
pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
Podezření na možné příznaky COVID-19
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.

Předávání, vyzvedávání, omlouvání žáků
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
uváděné na vysvědčení žáka. Po dopoledních vzdělávacích a odpoledních zájmových
aktivitách žák odchází sám z areálu školy.

