Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května
2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je s účinností od 8. června 2020
možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základních škol za účelem konání
konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a
tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT:
 Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné.
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto
důvodů:
 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s
vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva,
zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání
za školní rok 2019/2020.
 Socializační aktivity.
 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu
zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden
žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin
rozhoduje ředitel školy.
 Vzdělávací aktivity budou probíhat následovně:
o pro žáky 6. ročníku ve dnech 8. června, 15. června a 22. června
o pro žáky 7. ročníku ve dnech 9. června, 16. června a 23. června
o pro žáky 8. ročníku ve dnech 10. června, 17. června a 24. června
o pro žáky 9. ročníku ve dnech 11. června, 18. června a 25. června
 vždy od 8.30 hod do 12.00 hod

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRO ZAŘAZENÍ ŽÁKA
DO SKUPINY:
 Vyjádřit zájem o docházku prostřednictvím třídního učitele.
 Podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha).
 Zajistit žákovi minimálně 2 ks roušky na den a sáček na uložení roušek.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY A PROVOZ ŠKOLY
 Pondělí a středa od 7.00 do 15.30
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 Stravování žáků – pro žáky 2. stupně je stravování ve školní jídelně zrušeno.

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:
o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
o Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou
 Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
o Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna
zajistit organizaci pohybu osob před školou. Z tohoto důvodu bude
upřesněn harmonogram zahájení a ukončení výuky pro jednotlivé
skupiny.
o Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními.
o Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst
a nosu.
o Žáci se mohou shromažďovat pouze ve skupinách tak, jak budou
následně společně ve třídách.
o Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který
žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení a v budově školy
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu
mezi skupinami.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či
přípravy.
 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení
svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých
skupin.
Ve třídě
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 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít
dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30
sekund vodou a tekutým mýdlem).
 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se
jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet
zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku,
pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází
k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 Je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený
odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své
třídě.
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu
5 min).
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (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, je nutné umístit
jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem
na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou
hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo
změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý
zdravotní stav indisponovaného žáka.

ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 Žáci druhého stupně docházejí do školy zpravidla bez doprovodu, tzn. bez
potřeby určovat pravidla pro vyzvedávání a předávání žáka.
 Zákonný zástupce informuje třídního učitele o absenci žáka a jejím důvodu.
 Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení

V Třinci 1. června 2020

Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy

