ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODONÍN, OČOVSKÁ 1

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ K ORGANIZACI OBNOVENÍ
PROVOZU ŠKOLY OD 25. 5. 2020
Od 25. 5. 2020 bude opět umožněna žákům 1. stupně účast na vzdělávacích aktivitách ve škole.
Účast žáka na vzdělávacích aktivitách ve škole je dobrovolná, rozhoduje o ní zákonný zástupce žáka.
Svůj zájem o docházku do školy je povinen vyjádřit do 18. 5. 2020, po tomto termínu již nebude
možné žáka do konce školního roku do vzdělávacích aktivit ve škole zapojit.
Prvořadá zůstává i nadále distanční výuka (z domu). Žák, který do školy nenastoupí, bude
pokračovat ve vzdělávání z domova dle pokynů třídní učitelky jako doposud. Žák, který bude
navštěvovat školu, bude vzděláván ve shodě s distanční výukou formou dopoledních vzdělávacích
aktivit.
Dopolední vzdělávací aktivity budou poskytovány v rozsahu 4 vyučovacích hodin od 8.00 hodin.
Dřívější čas není možný.
Dle zájmu zákonných zástupců a možnostem školy mohou být pro žáky organizovány i odpolední
vzdělávací aktivity. Kritériem zařazení bude věk žáka (1. - 3. třída) a zaměstnanost rodičů. Odpolední
aktivity budou organizovány maximálně do 15.00, žák odchází samostatně.
Školních vzdělávacích aktivit se mohou účastnit žáci, kteří splňují podmínky a dodržují doporučení
vycházející z dokumentu MŠMT o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku
2019/2020:
 Před zahájením docházky je zákonný zástupce žáka povinen zvážit, zda žák či jakákoliv osoba,
která s ním žije ve společné domácnosti, není osobou s rizikovými faktory a podepsat čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář –
www.zsocov.cz; skolaonline.cz; vestibul školy
 Žák přichází v roušce ke škole na předem stanovený časový termín (škola vypracuje časový
rozvrh příchodů i odchodů jednotlivých skupin žáků, aby nedocházelo ke shromažďování dětí
před školou), kde si jej vyzvedne vyučující a odvede do šatny a následně do učebny.
 Výuka bude organizována ve skupinách (o rozdělení žáků po 15 do skupin rozhoduje ředitel
školy) s předepsanými rozestupy a časovým rozvržením přestávek tak, aby nedocházelo ke
kontaktu s ostatními skupinami. Složení skupiny a její vyučující jsou neměnné do konce
školního roku (nemusí se jednat o třídní učitelku).
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (2 vlastní roušky + sáček na jejich
uložení, časté mytí rukou, použití desinfekce, udržování rozestupu 2m).
 Pokud žák vykazuje příznaky onemocnění COVID – 19, nesmí do školy vstoupit.
 Škola vede evidenci o docházce žáků. Nepřítomnost žáka musí být omluvena zákonným
zástupcem.
 Žákům bude umožněno školní stravování – vydávání obědů za specifických hygienických
podmínek.
Bližší informace budou zaslány zákonným zástupcům přihlášených žáků po rozdělení žáků do skupin
do 20. 5. 2020.
Ředitelství školy

