Vážení rodiče,
od 11. května budou moci do školy docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy. Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Škola je povinna u
přihlášených žáků evidovat docházku, je tedy nutné, aby ho zákonný zástupce v případě nepřítomnosti ve
škole, písemně (e-mailem) omluvil.
PODMÍNKY ÚČASTI
• Podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. a seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví (do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje
alespoň jeden bod (2-8) uvedený v seznámení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba,
která s ním žije ve společné domácnosti). Prosíme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory,
pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto
vědomím. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna) – prohlášení žák odevzdá při prvním příchodu do školy
• Dobrý zdravotní stav - nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota 37°C a vyšší, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
PRAVIDLA POBYTU VE ŠKOLE
• při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále rouška), dodržení odstupů 2
metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
• při příchodu se žáci shromáždí před budovou U2 v dny a časy budou upřesněny podle počtu
přihlášených dětí a dodržují odstupy 2 metry
• pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• vstup do budovy je možný pouze za doprovodu zaměstnance školy a po změření tělesné teploty
• 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
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
• žáci se po příchodu v šatně přezují a na toaletách v 1. patře si dle pokynů důkladně umyjí ruce vodou a
tekutým mýdlem
• před vstupem do třídy budou každému žákovi vydezinfikovány ruce bezoplachovou dezinfekcí
• v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry a nikdo z osob se nepohybuje; pokud dochází k bližšímu kontaktu/pohybu,
musí se roušky nosit i ve třídě
• po sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
• žáci si po každém vzdělávacím bloku ve své třídě umyjí ruce tekutým mýdlem a vodou
• po ukončení práce ve vzdělávacím bloku budou žáci odvedeni před budovu školy a individuálně
odcházejí domů

•

zvýšená hygienická opatření v prostorách školy (úklid) bude prováděn dle příručky OCHRANA
ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
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