Informace o provozu školy od 11. 5. 2020
Rozhodnutím vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 je od pondělí 11. 5. 2020 umožněna dobrovolná
osobní přítomnost žáků 9. ročníku na konzultacích za účelem jejich přípravy na přijímací
zkoušky na střední školy. Podmínkou možné osobní přítomnosti žáků ve škole je odevzdání
písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a podepsaného seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz příloha, kde budou 2 podpisy – včetně odstavce „Osoby
s rizikovými faktory“). Bez těchto podepsaných dokumentů nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.

Provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy
stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
1.
2.
3.
4.

Konzultace budou realizovány ve skupině s maximálním počtem žáků 15.
V každé lavici může sedět pouze 1 žák.
Rozmístění lavic ve třídě musí umožňovat dodržení odstupu mezi žáky 1,5 - 2 m.
Složení skupin je neměnné po celou dobu, žáka nelze do skupiny zařadit později, než
k 11. 5. 2020.
5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
6. Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
7. O nošení roušek ve třídě rozhoduje vyučující v závislosti na formě výuky.
8. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
9. Před vstupem do školy a po každém vyučovacím bloku si žáci vydezinfikují ruce.
10. Před vstupem do budovy školy bude každému žákovi změřena tělesná teplota
bezkontaktním teploměrem.
11. Žáci se budou ve škole pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách.
12. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
Organizace konzultačních hodin:
Konzultace budou probíhat od 11. 5. 2020 každé pondělí a čtvrtek, vždy ve dvouhodinových
blocích z českého jazyka a matematiky od 7.55 do 11.35 hod.
O docházce žáků povede škola záznamy. Žákovu nepřítomnost ve skupině omlouvá zákonný
zástupce a sděluje škole důvody nepřítomnosti. Zákonný zástupce rovněž oznamuje
ukončení žákovy docházky do skupiny.
Ve dnech, kdy se žák účastní konzultačních hodin, má nárok na oběd ve školní jídelně.
Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy a zájem o školní
stravování v konzultačních dnech nejpozději do 7. 5. 2020 elektronicky na adrese
zs.oskava@seznam.cz

