Vážení rodiče,
zasíláme Vám rámcové informace k otevření školy pro 1. stupeň.
Od 25. května začneme provozovat tzv. školní skupiny. Nejedná se o obnovení povinné školní
docházky a účast je dobrovolná. Žáci, kteří zůstanou doma, budou i nadále fungovat v režimu dálkové
výuky. Jazyky budou probíhat i nadále dálkově pro všechny žáky. Třídní vyučující bude i nadále
pracovat v režimu dálkové výuky do konce školního roku.
Závazné přihlášky musí být odevzdány max. do 18. května. Následně již nebude možné do konce
školního roku provádět ve složení skupin žádné změny. Přihlášky bude možné začínat posílat od úterý
12. května prostřednictvím Bakaláře – k tomu Vás vyzveme v pondělí 11. května, kdy Vám zároveň
zašleme podrobnější organizační informace.
Největší změnou dle metodiky MŠMT je, že tzv. (dříve nazývané) rizikové osoby se mohou účastnit
výuky ve škole. Ze strany rodičů bude nutnou podmínkou vyplnit čestné prohlášení, kde potvrdíte, že
jste se seznámili s vymezením okruhu rizikových osob a zvážili jste to při rozhodování, zda poslat dítě
do školy. Zároveň v prohlášení potvrzujete neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Formuláře
čestného prohlášení budou od pondělí 11. května od 12:00 k vyzvednutí u hlavního vchodu do ZŠ.
Níže Vám zasíláme rámcové informace, které bychom během pondělí 11. května upřesnili a nadále
Vás informovali o způsobu přihlášení Vašeho dítěte.

Předběžný organizační plán personálního a časového zajištění:
Skupiny budou fungovat v počtu do 15 žáků. Případný nadpočet žáků pro danou skupinu můžeme
řešit: a) umístěním do jiné skupiny než k třídní vyučující b) návrhem na pokračování v dálkové výuce.
Oběd bude volitelný a budeme se Vás ptát, zda budete oběd chtít.
Odpolední „družina“ bude volitelná a budeme se Vás ptát, zda budete chtít. Provoz bude stanoven do
15:30.

Jednotlivé třídy
1. – 3. třída budou mít „dopolední výuku“ od 7:30 po dobu 3 vyučovacích hodin, pak si je převezme
paní vychovatelka, odvede je na oběd (první skupina předběžně od 10:30, střídání skupin po půl
hodině) a bude s dětmi do odpoledne.
4. třída – výuka 4 vyučovací hodiny - mohou jít na oběd – bez odpoledního programu
5. třída - výuka 5 vyučovacích hodin - mohou jít na oběd – bez odpoledního programu
Personální zajištění
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sk.: vyučující: L. Stružská
3 hodiny
odpoledne D. Marková
Sk.: vyučující: R. Pospíšilová
3 hodiny
odpoledne M. Vojtěchová
Sk.: vyučující: A. Hořáková
3 hodiny
odpoledne A. Mařasová
Sk.: vyučující: J. Hasenkopfová
4 hodiny
(bez odpoledne)
Sk.: vyučující: I. Landová
5 hodin
(bez odpoledne)
Sk.: zajistí asistentka pedagoga Šárka Plívová – primárně pro nadpočet 4. a 5. tř.
(bez odpoledne)

Hygienická opatření
Režim vstupu do školy bude zorganizován tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly (včetně
využívání zadního vchodu do školy).
Rozmístění skupin po škole bude opět organizováno tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly.
Stanovené rozestupy mezi lavicemi ve třídě 1,5 – 2m.
Během sezení v lavicích nemusí mít žáci ani učitel roušku. Při pohybu ve společných prostorách a
skupinové práci ano.
Každý žák musí mít na den 2 čisté roušky a pytlík na roušky.
Po každé hodině a použití toalet proběhne dezinfekce rukou. Dezinfekce rukou bude ve škole
k dispozici na všech potřebných místech včetně tříd.
Všechny učebny školy budu vydezinfikovány odbornou firmou o víkendu před návratem žáků do
školy.
V případě vhodného počasí budou žáci čas trávit venku v areálu školy, opět pouze ve své skupině.

