Vážení rodiče,
MŠMT dne 2. 5. 2020 vydalo a tento víkend do škol zaslalo dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (pro zájemce o podrobné seznámení
je dokument dostupný na stránkách www.msmt.cz).
Na základě aktuálních vládních opatření lze konstatovat, že dne 25. 5. 2020 může být naše škola otevřena.
V návaznosti na tento dokument je pro nás důležitá informace o předběžném zájmu, zda za stanovených
podmínek máte zájem umístit dítě do ZŠ. Jedná se zatím o předběžný zájem, na základě něhož následně
připravím a zajistím provoz ZŠ – organizaci, pedagogický dozor, časový rozvrh, provozní podmínky…..
Výčet některých podmínek vyplývajících z výše zmiňovaného dokumentu uvádím zde:
- před vstupem do školy zakrytí úst a nosu, dodržování rozestupů 2 metry
- stanovení časového rozvržení vstupu do školy, organizace odchodů ze školy, aby nedocházelo ke kumulaci
osob, tzn., že stanovím časový harmonogram příchodů a odchodů do/ze školy Vašeho dítěte
- ve společných prostorách nutnost nosit roušky, každý žák musí s sebou mít minimálně 2 roušky a sáček na
jejich uložení
- dodržování stanovených hygienických pravidel – porušováním může dojít k nevpuštění žáka do školy
- při pohybu po budově školy dodržovat odstupy 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m)
- složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení
skupiny žáků
- maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
- v průběhu pobytu ve třídě 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 si každý žák ukládá roušku do sáčku
- 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
- školní stravování - v našich podmínkách bude pravděpodobně formou studených obědových balíčků nebo
si žáci budou moci přinést vlastní stravu (namísto oběda)
- rouška se odkládá při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo rizikové faktory, viz dokument v příloze
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
- do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 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 žák patří do rizikové skupiny,
a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

- při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat
před vstupem do školy:



písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

- pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna
- škola informuje zákonné zástupce žáků zejména o:
- složení skupin je neměnné, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní
skupiny později, než k 25. 5. 2020.
- ranní družina není poskytována

Pokud by opět došlo ke změně vládou stanovených podmínek s dopadem na znovuotevření základních škol,
ihned Vás budu o aktuální situaci informovat. Váš předběžný zájem (případně nezájem) mi prosím sdělte do
7. 5. 2020 vyplněním dotazníku níže. Následně stanovím provozní, organizační a další podmínky včetně
předběžného stanovení počtu skupin. V následujícím týdnu Vás vyzvu k oficiálnímu závaznému vyjádření
vašeho zájmu o docházku do školy.
Přestože se nebude jednat o normální výuku, na vaše děti se těšíme.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem Mgr. Věra Kutišová

Svůj předběžný zájem vyjádřete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBkYROPnoOmf1DA4TEL1a6wZSSuiT70zoNV3WocQSPPsoEtQ/view
form?usp=sf_link

