Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec –
příspěvková organizace,
Fučíkova 430, 463 61 Raspenava

Informace pro rodiče a žáky základní školy praktické a
speciální zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona
Vážení rodiče,
seznamte se, prosím s informacemi k osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole. Návratku, prosím
vyplňte a pošlete zpět do školy.

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ze dne 25. 5. 2020 je umožněna osobní
přítomnost žáků základní školy praktické a základní školy speciální ve škole:
•
•

•
•

Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro neměnné skupiny žáků, které mohou být
tvořeny žáky různých tříd a ročníků. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
Maximální počet žáků ve skupině žáků se řídí § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s tím, že maximální počet žáků ve
skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 1. 6. 2020.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19, nesmí do školy vstoupit (dětem může být měřena teplota).

Organizace vyučování:
•
•
•
•
•
•
•

Příchod do školy na vyučování v době od 8:00 – 8:15 hod.
Dopolední vyučování probíhá v době od 8:20 – 12:00 hod.
Veškeré učebnice a pracovní sešity si žáci přinesou do školy a zůstávají ve škole.
Nástupem Vašeho dítěte do školy končí pro Vás domácí vzdělávání, protože všechny úkoly
si Vaše dítě vypracuje ve škole.
Prosíme Vás, aby děti do školy nenosily vlastní hračky.
Pro omlouvání nepřítomnosti žáka platí ustanovení školního řádu (jako při normální výuce).
V případě, že se rozhodnete docházku Vašeho dítěte do školy ukončit a dítě budete vzdělávat
doma, prosím informujte nás prostřednictvím e-mailu: skola@skolaraspenava.net, nebo na
telefonním čísle 777 977 657.

Při cestě do školy a ze školy platí obecná pravidla:
•

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné
u doprovodu žáka členem domácnosti).

Při čekání před školou:
•
•

Minimalizovat shromažďování většího počtu osob.
Dodržovat odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu žáka členem domácnosti).

Při vstupu do budovy a pohybu po společných prostorách školy:
•
•
•

Vstup bude umožněn pouze žákům školy, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagog si žáky vyzvedne před vchodem do šatny a odvede do třídy.
Všichni zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Ve třídě
•

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
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Pravidla pro zakrytí dýchacích cest
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR
15757/2020-19/MIN/KAN platí, že všechny osoby jsou s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání
tohoto mimořádného opatření povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
•

ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

•

v prostředcích veřejné dopravy,

•

na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry,
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Z této povinnosti jsou stanoveny mimo jiné tyto výjimky pro:
•

děti do dvou let věku,

•

děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v
prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a
osoby pečující v dětské skupině,

•

děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí
a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve
vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při
vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován
rozestup nejméně 1,5 m,

•

studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro
státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je
zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,

•

osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž
mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

•

osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,

•

zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně
2 metry od jiné osoby.

V souladu s výše uvedenými pravidly a s ohledem na skladbu žáků školy a jejich potřeby stanoví ředitel
školy vnitřní pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

První vstup do školy (1. června 2020)
•

•

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
o čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je i seznámení
s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.

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.
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