Informace pro rodiče žáků 1. stupně
Dle Harmonogramu uvolňování v oblasti školství ze dne 30. 4. 2020 bude možná od
25. května osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách
formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin
pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných
příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den od 8.00 do 16.00.
Předpokládaná organizace dne:
Výuka (dopolední blok):
8.00 - 11.30
Zájmové vzdělávání (odpolední blok):
11.30 - 16.00
Oběd:
10.30 - 12.30 (dle harmonogramu)
Žáci budou rozděleni do skupin, maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je
neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit později
než k 25. 5. 2020.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 na
přiloženém formuláři a zaslat emailem třídnímu učiteli nebo vhodit do schránky na budově
školy v Alešově a Bavorovské ulici. (Formulář odevzdejte i v případě, že možnost osobní
přítomnosti ve výuce nevyužijete.)
Pro žáky, kteří se zúčastní vzdělávacích aktivit, platí následující pokyny:
Při prvním vstupu do školy jsou žáci povinni odevzdat Čestné prohlášení a seznámení (viz
příloha), které zákonný zástupce podepsal. Tiskopis bude také k dispozici v kanceláři školy
v Alešově ulici a v Bavorovské ulici v úřední dny (pondělí, středa od 6. 5. do 20. 5.). Zde bude
také k dispozici formulář Zájem o docházku do školy pro žáka 1. stupně.
Ranní družina není poskytována.
Školní jídelna bude poskytovat žákům školní stravování dle mimořádných pravidel.
Poučení:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:

-

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Škola se bude řídit pokynem MŠMT ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních
škol v období do konce školního roku 2019/2020 (http://www.msmt.cz/souborhygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

Ve Vodňanech 6. 5. 2020

Mgr. Jarmila Rybáčková

Zájem o docházku do školy pro žáka 1. stupně
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………………………
Třída: …………………………….

Mám zájem o docházku výše uvedeného dítěte (zakřížkujte vaši volbu):
ANO

NE

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………….

Věnujte prosím pozornost následujícím tvrzením, která jsou důležitá pro organizační
a personální zajištění přítomnosti žáků ve škole. Křížkem označte, které tvrzení bude platit
pro vaše dítě v době od 25. 5. 2020 a doplňte informace:
Dítě se účastní odpoledního bloku
ANO

NE

Dítě bude odcházet v …………………. hodin

Dítě bude odcházet

a) samo
b) s doprovodem

Dítě se bude stravovat ve školní jídelně
ANO

NE

Dítě bude dojíždět hromadnou dopravou (autobus)
ANO místo nástupu/ výstupu ……………………………………………………..
NE

