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

Informace pro rodiče a žáky 2. stupně základní školy
Vážení rodiče,
seznamte se, prosím s informacemi k osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole.

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ze dne 25. 5. 2020 je umožněna osobní
přítomnost žáků 2. stupně základní školy ve škole:
•
•
•
•

Docházka dětí do školy je dobrovolná a nenahrazuje výuku na dálku.
Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, složení skupin není neměnné.
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 7:45 – 8:00 hod.
Dopolední vyučování probíhá v době od 8:05 - 11:45 hod.
Vzdělávací aktivity budou probíhat 2 dny v týdnu (pondělí a středa).
Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na konzultace, setkání se spolužáky a učiteli, socializační
aktivity, objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu v souvislosti
s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
Nástupem Vašeho dítěte do školy nekončí domácí vzdělávání, i nadále bude pracovat na
zadaných úkolech vzdělávání na dálku jako doposud.
Každý žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a nejméně jedním sáčkem na roušky.
Pro žáky nebude možnost zajištění oběda ve školní jídelně.
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.
Všichni zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Ve třídě
•

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

První vstup do školy (8. června 2020)
•

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
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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.

Raspenava 1. 6. 2020
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