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PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ II. STUPNĚ VE ŠKOLE

Vážení rodiče,
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách se od 8. června
2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků druhého stupně základních
škol.
Nepůjde však o fungování v obdobném režimu jako je tomu u 1. stupňů
základních škol, od 8. června nabízíme žákům možnost osobních konzultací
od 7:40 do 11:10 s učitelem ve škole. Náplň konzultací bude vycházet z distanční
výuky, k objasnění nebo upevnění učiva zadávaného v týdenních plánech.
Z důvodu dodržování hygienických a bezpečnostních opatření je nutné se na
osobní konzultace s vyučujícím domlouvat dopředu.
V rámci ochrany zdraví žáků a jejich rodinných příslušníků, ale stejně tak i
zaměstnanců školy, bude přítomnost ve škole i nadále probíhat v souladu se
stanovenými opatřeními:
• Přítomnost žáků v prostorách školy probíhat ve shodě s hygienickými a
bezpečnostními opatřeními vydané MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ
• Účast je dobrovolná. Přítomnost žáka ve škole je podmíněna podepsáním
čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění
• Obědy ve školní jídelně nebudou při individuálních konzultací z důvodu
dodržování opatření pro žáky II. stupně k dispozici. U plánovaných
skupinových třídnických setkání ano – nutno nahlásit dostatečně dopředu
(několik dní).
• Ve společných prostorách školy je nošení roušky povinné. U skupinového
setkání zde platí stále limit 15 žáků. Žák je povinen dodržovat stanovená
hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k
nevpuštění žáka do školy a k vyřazení ze skupiny.

Hlavní vzdělávací aktivitou bude i nadále vzdělávání na dálku. Kromě
osobních konzultací ve škole, budou i nadále probíhat online konzultace přes
aplikaci Skype v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00, odpolední termíny se ruší.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce čestné prohlášení,
ve kterém potvrdí neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u
dítěte a seznámení s vymezením rizikových skupin
• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi
osobní účast ve škole umožněna.
• Čestné prohlášení je přístupné na stránkách ZŠ, také i v papírové podobě
u vchodu školy

ROZPIS KONZULTAČNÍCH HODIN:
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