Vážení rodiče,
z rozhodnutí MŠMT bude škola od 25. 5 znovu zpřístupněna pro žáky 1. až 5. ročníku.
Abychom mohli vše připravit, potřebujeme nejdříve vědět, kolik skupin bude vytvořeno.
Pak vám budeme moci poskytnout veškeré potřebné informace (zařazení do skupiny,
vyučující, upřesnění času příchodu do školy, apod.)

Oznamte, prosím vás, co nejdříve, nejpozději však 18. 5. 2020 svému třídnímu
e-mailem, zda vaše dítě bude či nebude chodit do školy, a také uveďte, zda
bude dítě ve škole pouze dopoledne (cca do 12 hod.), či zda bude ve škole
i odpoledne – viz příloha „Přihláška“
 Odpolední provoz bude končit v 16.00, ale je možné dítě vyzvednout dříve. Ranní
družina nebude otevřena.
 V případě vytvoření více skupin budou ke skupinám přidělováni vyučující
z 2. stupně a asistenti pedagoga.
 Nemůžeme vám garantovat, že právě Vaše dítě bude ve skupině, kterou dostane
jeho třídní vyučující a ani to, že bude ve skupině se svými spolužáky. Vše se bude
odvíjet podle počtu přihlášených dětí.
Vybrali jsme několik bodů z metodiky MŠMT. V plném znění najdete tuto metodiku
na webových stránkách školy.
 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky
různých tříd a ročníků.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněna podmínka: jeden
žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti
žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy
do 18. 5. 2020.
 První den nástupu musí žáci odevzdat „Čestné prohlášení“ – viz příloha.
 Žáci musí mít dvě roušky a sáček na jejich uložení.
Následující informaci jsme 5. 5. 2020 nalezli na webových stránkách MPSV:
Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy, jelikož jsem slyšela, že to je
dobrovolné, bude nárok na ošetřovné?
Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní
docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat za dny, kdy
zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci.

Další doplňující informace:
 Žáci budou ve škole dělat práci, která bude zadána pro distanční výuku, takže
stejné zadání a stejný rozsah jako při domácím vzdělávání.
 Zaměstnanci školy budou důsledně trvat na dodržování bezpečnostních opatření
(viz metodický pokyn), např. nošení roušky, mytí a dezinfekce rukou, rozestupy…
 Z důvodu maximální ochrany a s přihlédnutím k organizačním a provozním
možnostem budou všichni zúčastnění pravděpodobně mít nasazené roušky
po celou dobu pobytu ve škole.
 Dítě bude v kontaktu pouze s dětmi ze své skupiny za dodržení bezpečné
vzdálenosti, a to i při odpoledních aktivitách
 Oddělení jednotlivých skupin bude dodržováno i v průběhu aktivit ve venkovním
areálu školy.
 Přestávky budou v různou dobu, abychom zamezili potkávání dětí z různých
skupin.
 Pohyb na chodbách bude minimální.
 Pokud přihlásíte od 25. 5. 2020 své dítě do školy, je pravděpodobné, že vám
nebudeme moci dodatečně potvrzovat žádost o ošetřovné, pokud později změníte
své rozhodnutí a ukončíte docházku svého dítěte před skončením šk. roku.
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