
Základní škola Sobůlky zahajuje dobrovolnou účast žáků
1. stupně ve škole - 25. 5. 2020

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR a pokynů MŠMT je od pondělí 25.
května 2020 umožněna  osobní  přítomnost  žáků 1.  stupně  ve  škole. Účast  je
dobrovolná, ale  po  přihlášení  (podepsané  a  odevzdané  Čestné  prohlášení)
závazná až do konce školního roku. Pokud vaše dítě do školy od 25. 5. 2020
přihlásíte, škola je povinna vést evidenci o docházce žáků do školy, z toho pro
vás plyne povinnost omlouvání žáků při jejich neúčasti. Žáka nelze zařadit do
školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Pobyt ve škole je rozdělen na dvě části:

1) Dopolední  vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den od  8.00
do 11. 40.

Při  prvním vstupu do základní  školy předkládá zákonný zástupce žáka
písemné  Čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního
onemocnění  (horečka,  kašel,  dušnost,  náhlá  ztráta  chuti  a  čichu  apod.)  
s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz
příloha).

Tiskopis lze naleznout na webu školy nebo si jej možno vyzvednout v prodejně
COOP Jednota nebo Smíšeného zboží Pantlíkovi.
Pokud  zákonný  zástupce  Čestné  prohlášení  neodevzdá,  nebude  vstup
do základní školy žákovi umožněn.
Pokud žák bude během pobytu v ZŠ vykazovat některý z možných příznaků
nemoci COVID - 19, bude okamžitě umístěn do samostatné místnosti a zákonný
zástupce si jej musí neprodleně vyzvednout.

Žáci budou  do školy přicházet na etapy:
Přípravná třída  - na 7.40
1. ročník - na 7.45
2. a 3. ročník - na 7.50
4. a 5. ročník - na 7.55

Žáci  se  budou  ráno  shromažďovat  před  školou  na  předem  určených
místech,  odkud  si  je  pedagogický  pracovník  odvede  do  třídy  tak,  aby
nedocházelo  ke  kontaktu  mezi  jednotlivými  skupinami  a  byla  dodržena
hygienická a epidemiologická opatření.

Žáci se budou během vzdělávacích aktivit i přestávek co nejvíce zdržovat
ve kmenové třídě. 



Vzdělávání bude probíhat dle ŠVP školy, ale podle nového rozvrhu hodin,
který bude včas zveřejněn.

Stravování  bude  zajištěno  v  souladu  s  Pravidly  školní  jídelny  (viz
Jídelna).

2)  Odpolední  část bude  probíhat  od  11.40  do  14.30  hodin.  Nevylučuje  se
možnost dřívějšího vyzvednutí po včasné předchozí telefonické domluvě. Žáci
budou rozděleni do skupin,  jejichž složení je neměnné až do konce školního
roku. Úplata se za školské služby v tomto případě nehradí. 

Žáci  s sebou  do  školy  potřebují  2  vlastní  roušky,  mikrotenový  sáček  
na  případné  odložení  roušky  ve  třídě  na  pokyn  učitele,  přezůvky,  věci  
do jednotlivých předmětů, psací potřeby.

Při  cestě do školy,  ze školy a při pobytu ve škole se na žáky vztahují
obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst  
a  nosu  ochrannými  prostředky  (vlastní  rouška)  a  dodržení  odstupů  2  metry
v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro případné dotazy kontaktujte ředitelku školy na telefonu: 776 862 705

                                                                    Mgr. Jana Martinková
                                                                          ředitelka školy


