Vážení rodiče,
v souvislosti s rozvolňováním mimořádných opatření na území České republiky
bude od 25. května obnovena v omezeném režimu také výuka na naší škole.
Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku.
Výuku bude možno realizovat ve dvou maximálně patnáctičlenných skupinách,
kdy budou pedagogy školy zajištěny jednak dopolední vzdělávací aktivity,
jednak odpolední zájmové vzdělávání. Z důvodu malého počtu pedagogických
pracovníků školy a při eventuálním vytvoření dvou dětských skupin je možné,
že odpolední zájmové vzdělávání bude zorganizováno jen pro děti jedné, věkově
mladší skupiny.
Skupiny žáků budou homogenní – to znamená jednou provždy dané, neměnné a
stejné pro dopolední i odpolední činnosti, nebudou se moci míchat ani stýkat ve
společných prostorách, také stravování bude probíhat v odděleném režimu,
plánujeme je i nadále zabezpečit formou teplé stravy.

Žáci
Při provozu školy bude třeba bezpodmínečně respektovat a dodržovat zvýšená
hygienická opatření a režimová pravidla.
• 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 jen „rouška“),
dodržení odstupů 2 metry (není nutné u žáka a jeho doprovodu),
• bude časově rozvržen příchod žáků jednotlivých skupin do školy tak, aby
se žáci nepotkávali před školou ani v prostorách šaten,
• pokud se před školou sejde více osob, bude nutné dodržovat rozestup 2
metrů (nebude platit pro žáka a jeho doprovod),
• tento rozestup bude nutné dodržovat i při sezení v lavicích v rámci
vyučování a pohybu žáků ve společných prostorách,
• 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, za tímto účelem bude prováděn pečlivý ranní filtr spolu
s měřením tělesné teploty bezkontaktním teploměrem a bude o něm
proveden záznam,

• pokud žák vykazuje během pobytu ve škole některý z možných příznaků
COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat
zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka, o
podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici,
• při vstupu do školy, opuštění šatny, respektive vstupu do třídy, po
ukončení hodiny, před svačinou proběhne hygiena a dezinfekce rukou,
• po použití toalety a před vstupem do jídelny si budou žáci také mýt a
dezinfikovat ruce, dezinfekční prostředky zajistí ve spolupráci se
zřizovatelem škola,
• žáci se budou stravovat v režimu jedno dítě u jídelního stolu,
• vzhledem k tomu, že povinností ředitele školy je ochránit nejen děti, ale i
dospělé pedagogické i nepedagogické pracovníky a také se zřetelem na
téměř nemožné dodržování dvoumetrových rozestupů ve třídě, rozhodla
jsem po domluvě se všemi zaměstnanci školy a také s ohledem na jejich
stanovisko, že minimálně v prvních čtrnácti dnech (což je inkubační doba
onemocnění COVID-19) bude nošení roušek pro žáky povinné nejen při
pohybu ve společných prostorách školy, ale i během práce ve třídách,
• žák bude každý den zabezpečen minimálně dvěma rouškami a sáčkem na
jejich odkládání,
• pokud některý z žáků nebude ochoten či schopen respektovat
bezpečnostní a hygienická opatření ani po opakovaném upozornění
zákonného zástupce, bude na doporučení MŠMT z výuky vyřazen.

Rodiče
• Zákonný zástupce může doprovodit dítě pouze před školu, tam dítě
převezme určený pedagog, do budovy školy nemá vstup povolen, stejný
postup platí i při vyzvednutí žáka ze školy,
• před prvním vstupem dítěte do školní budovy podepíší zákonní zástupci
čestné prohlášení, ve kterém stvrdí svým podpisem, že byli seznámeni
s vymezením rizikových skupin a pečlivě zvážili účast svého dítěte ve
výuce a možná rizika s tím spojená, také formou čestného prohlášení
potvrdí neexistenci příznaků onemocnění Covid-19 u dítěte za dobu
posledních 14 dnů, bez těchto dokumentů se dítě nemůže výuky účastnit,
• v případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny žádá škola informaci o
důvodech nepřítomnosti a o další docházce do dětské skupiny.

Co dělat, když dítě patří do rizikové skupiny
• Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod
(2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba,
která s ním žije ve společné domácnosti,
• doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud
dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte ve škole s tímto
vědomím.
Rizikové skupiny
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy,
HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou
podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve
společné domácnosti.

Časové údaje
• Zákonný zástupce je povinen oznámit zájem o docházku žáka I. stupně do
školy nejpozději do 18.5.2020,
• žáka nelze zařadit do skupiny později než 25.5.2020,
• dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat od 8:00 do 11:40 hodin,

• odpolední zájmové vzdělávání včetně oběda bude v časovém rozmezí
11:40 – 16:00 hodin, ranní družina nebude poskytována,
• vzdělávací aktivity budou realizovány pravidelně každý pracovní den.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů mě, prosím, neváhejte kontaktovat na
telefonním čísle 728 210 713.
Michaela Barkerová, ředitelka školy

