Informace k výuce od 25. května 2020 do konce školního roku 2019/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (VIZ PŘÍLOHA),
•
•

Zákonný zástupce žáka je povinen před nástupem žáka do školy podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
(viz příloha)
Vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ předá žák 25.5.2020 učiteli

Kdo nemá k dispozici tiskárnu k vytištění prohlášení, kontaktuje školu na email ivana.mysakova@centrum.cz
a dokument mu bude připraven v obálce v úložném boxu před školou.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY
•

•
•
•
•

Škola bude ráno otevřena od 7:45 hodin do 7:55 hodin. V tuto dobu si pedagogové před školou roztřídí
děti do skupin tak, jak se budou vyučovat a zajistí bezpečný přesun do třídy tak, aby se skupiny vzájemně
nekřížily. Rodiče nesmějí doprovázet své děti do budovy školy. Prosíme o dodržení této doby.
Žáci 1. a 2. ročníku končí svoji dopolední aktivitu v 11:40 hodin, poté mají oběd přibližně do 12:30.
Po obědě odcházejí domů. Žáci, kteří mají staršího sourozence budou moci ve své třídě na něho počkat.
Žáci 3.4. a 5. ročníku končí se svými aktivitami a obědem v 13:20 a odcházejí domů.
Z důvodu nedostatku pedagogických pracovníků na odpolední aktivity, nebude žákům poskytována
žádná odpolední volnočasová aktivita.
Rodiče, kteří si chtějí své dítě vyzvednout osobně, počkají ve stanovené době konce aktivit a oběda před
školou se zakrytými ústy a nosem tak, aby se neshlukovali (2 metry od sebe).

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT:
•

Žáci budou rozděleni do třech skupin:
1. skupina – žáci 1. a 2. třídy - učí se ve své třídě s paní učitelkou Bílou
2. skupina – žáci 3. a 4. třídy – učí se v jídelně s paní učitelkou Mikulkovou (PO, ST, PÁ )
ÚT, ČT bude výuka probíhat s paní učitelkou Myšákovou.
3. skupina – žáci 5. ročníku – učí se ve své třídě s paní učitelkou Myšákovou (PO, ST, PÁ )
S paní učitelkou Mikulkovou bude výuka probíhat v ÚT, ČT.

•

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy
Vzhledem k tomu, že má nastoupit přibližně 95% všech žáků, bude probíhat výuka dle učebních osnov
a individuálního rozvrhu učitele. U dvou žáků bude výuka probíhat distančně.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
•
•
•

•

Při ranním příchodu před školu, budou mít všichni žáci nasazenou roušku na ústa a nos
Žáci budou mít 2 roušky na den (roušky budou nasazovací tak, aby se mohly z úst lehce sundat a zůstaly
viset na krku). Druhá rouška, která bude sloužit jako náhradní, bude uložena v igelitovém sáčku.
Ve třídě sedí žáci v lavicích po jednom. Pokud bude probíhat klasická výuka, budou moci mít roušku
zavěšenou pouze na krku, pokud budou probíhat jiné aktivity nebo přestávka, budou mít žáci (i učitelé)
roušku nasazenou na ústech i nosu
Také při odchodu na toaletu si žák musí roušku nasadit

•
•
•
•

Při příchodu do školy proběhne u všech žáků desinfekce rukou, během dne se bude dohlížet na zvýšenou
hygienu
Během dne bude probíhat desinfekce povrchů a předmětů, které se více používají např. kliky u dveří
apod.
Skupiny žáků se nebudou navzájem mísit
Žáci jsou povinni dodržovat pokyny učitele

ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ
PŘEDÁVÁNÍ
•
•

Rodič ( v roušce)může ráno v 7:45 – 7:55 hodin přivézt své dítě ke škole a předat ho dozorujícímu učiteli.
Před školou se déle nezdržuje ani neshlukuje s jinými osobami.
Žáci, kteří chodí do školy sami, přijdou v 7:45 -7:55 hodin před školu na vyhrazené místo a počkají, až je
učitel odvede do třídy

VYZVEDÁVÁNÍ
•
•

Rodiče, kteří si chtějí své dítě vyzvednout osobně, počkají ve stanovené době konce aktivit a oběda před
školou se zakrytými ústy a nosem tak, aby se neshlukovali (2 metry od sebe)
Vyzvedávání dítěte během dne – rodič zazvoní na školu, nebo zatelefonuje učiteli a počká se zakrytými
ústy a nosem před školou na své dítě

OMLOUVÁNÍ
•

Od 25.5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 budou žáci omlouvání na základě SMS zpráv na níže
uvedená telefonní čísla
1. + 2. ročník na 739 400 590
3. + 4. + 5. ročník na 739 576 135 nebo 605 483 342

Při podezření na možné příznaky COVID-19


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



Pokud by nějaký žák v průběhu dne vykazoval některý z výše uvedených příznaků, bude umístěn do samostatné
(předem určené, karanténní) místnosti a budou kontaktováni jeho zákonní zástupci s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola i spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak škola umístí do jiné
místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav
indisponovaného žáka

Ivana Myšáková, ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí
V Jehnědí 18.5. 2020

