Pokyny pro zákonné zástupce žáků 1. - 5. ročníků – ZŠ Na Chodovci
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní
přítomnost žáků 1. - 5. ročníků.
Docházka do školy není povinná a zařazení žáka do skupiny je na dobrovolném uvážení
zákonných zástupců.

Přihlášení žáka/žákyně
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.
Informaci o plánovaném nástupu svého dítěte předá zákonný zástupce třídnímu učiteli (e-mailem).
Přihláška

Žák před vstupem do školy předá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi ve škole osobní účast
umožněna.

Přílohy:




Přihláška (V papírové podobě bude formulář k vyzvednutí od pondělí 11. 5. v kanceláři
školy od 9.00 hodin do 14.00 hodin.)
Čestné prohlášení (V papírové podobě bude formulář k vyzvednutí od pondělí 11. 5.
v kanceláři školy od 9.00 hodin do 14.00 hodin.)
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období od 11. 5. 2020 do konce školního
roku

Organizace výuky pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 v mimořádném režimu







Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd
a ročníků. Pokud to bude organizačně možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo
jednoho ročníku.
Skupiny budou neměnné do počtu max. 15 dětí. O zařazení do skupin rozhoduje ředitel.
U skupin 1. stupně budou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle pokynů učitelů, kteří
dál povedou dálkovou výuku.
Ranní družina není poskytována. Odpolední aktivity pokračují ve stejné skupině jako
dopolední do 16:00 hodin.
Vždy musí být splněna podmínka jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Povinnosti zákonného zástupce žáka




Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 1. stupně do 18. 5.
2020
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák nebo zákonný zástupce žáka čestné prohlášení.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi ve škole osobní účast
umožněna.

Povinnosti žáka








Před školou je nutné dodržovat 2metrové rozestupy od spolužáků či ostatních osob.
Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žáci používají dezinfekci – viz dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období
od 11. 5. 2020 do konce školního roku
Při přesunech je vhodné dodržování odstupů nejméně 1,5 metru.
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.
Po ukončení aktivit je žák povinen bez prodlení opustit budovu školy.

Oběd bude vydáván ve školní jídelně od 25. 5. 2020.
Konkrétní rozdělení žáků do skupin a přidělení pedagogických pracovníků bude provedeno ředitelem
školy na základě počtu přihlášených žáků do 21. 5. 2020.
Pravidla platná od 25. 5. 2020 se mohou změnit, proto, prosím, sledujte informace na
stránkách školy.

