Informace k organizaci výuky žáků I. stupně v době od 25. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní
přítomnost žáků I. stupně ve škole. Organizace vzdělávacích aktivit a provozní doba vzdělávání
žáků bude probíhat pravidelně od pondělí do pátku. Začátek vyučování bude od 8.00 s příchodem
do budovy školy nejdříve v 7. 40 hod.
Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední (8. 00 – 12. 15) a odpolední část (12.3 0 – 15. 00).
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (pokud již tak
neučinil), které obsahuje:
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty
nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Omlouvání žáků
Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá
škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do
skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
Provoz školy a hygienická opatření
Cesta do školy a ze školy:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné
např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Příchod ke škole, před školou se žáci nebudou shromažďovat, ale budou průběžně odcházet do
šatny a následně do třídy. Při souběžném příchodu dvou a více žáků do prostoru šaten se budou žáci
postupně střídat tak, aby byl vždy dodržen odstup minimálně 2m. Žákům je zakázáno
shromažďovat se před budovou školy. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv
doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Bezprostředně
po skončení výuky opustí žáci školu. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla;
jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
V budově školy
Neprodleně po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Žáci se mohou pohybovat jen ve
vymezených prostorách. Ve společných prostorách (chodby, toalety…) používají žáci vždy roušku.
Při přesunech dodržují žáci odstupy 2 metry vždy, když je to možné, a to jak od ostatních žáků, tak
od zaměstnanců školy.
Ve třídě
Každý žák bude sedět sám v lavici. Mezi jednotlivými žáky i mezi žáky a učitelem bude odstup min.
2m. O použití/nepoužití roušky ve třídě rozhoduje vyučující, a to s ohledem na charakter probíhající
aktivity. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Žáci si po každém vzdělávacím bloku
vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. O rozvrhu rozhoduje třídní učitel, výuka tělesné
výchovy nebude vůbec realizována. Hlavní část výuky bude dále probíhat pro všechny žáky ZŠ
Pěnčín (včetně žáků nahlášených do vzdělávací skupiny)distanční formou.

Stravování
Stravování bude zajištěno ve školní jídelně za dodržení všech požadovaných hygienických opatření.
Každý žák, který je přihlášen do vzdělávací skupiny bude automaticky přihlášen na obědy.
Při podezření na možné příznaky COVID - 19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest), nesmí do školy vstoupit.
• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O
podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
V pondělí 25.5. si děti přinesou:
- učebnice a všechny sešity do předmětů: ČJ + ČT
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- svačina, pití, přezůvky, hygienické potřeby
- psací potřeby

