Informace pro rodiče týkající se zahájení docházky do školy k 25. 5. 2020
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. 5. 2020 umožněny
vzdělávací aktivity žáků 1. stupně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit ZÁJEM O DOCHÁZKU do školy do 15. 5. 2020 (email, telefon)
třídní učitelce/učiteli svého dítěte.
Současně je povinen podepsat „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (dostupný na webu školy či lze donést napsané vlastní rukou) a doručit do školy
(nejpozději 25. 5. 2020 před nástupem žáka). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup
do školy.
Žáci se budou shromažďovat v areálu školy na vyznačeném místě. Tam si je vyzvedne pověřený
pedagogický pracovník.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky. Roušku je
třeba nosit na ústech i nosu i v areálu školy.
Vstup rodičů do budovy školy nebude povolen.

Příchod do školy: Bude upřesněn 15. 5. 2020 dle zájmu rodičů.
Dopolední vzdělávací aktivity budou končit: Bude upřesněn 15. 5. 2020 dle zájmu rodičů.

Žáci druhého stupně budou dále vzděláváni distančně a žákům 9. třídy, kteří se připravují na přijímací
zkoušky bude umožněna konzultace s vyučujícími.
Odpolední část vzdělávacích aktivit bude škola realizovat v rozsahu do 16:00 hodin v rámci
jednotlivých skupin. Předpokládáme realizaci pouze pro žáky 1. – 3. ročníků.
Ranní družina není poskytována.

Škola zrealizuje vzdělávací aktivity za těchto podmínek:
-

maximální počet žáků ve skupině je 15
jeden žák v lavici, rozestup nejméně 1,5 m
složení skupin je neměnné po celou dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než
k 25. 5. 2020
v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pouze pokud
dojde k bližšímu kontaktu (skupinová práce, společné prostory…)
škola zajistí veškeré potřebné hygienické prostředky
obsah vzdělávacích aktivit je ve stejném rozsahu, ve kterém škola realizuje vzdělávání na
dálku

-

žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a podmínky vzdělávání,
jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka,
je důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či vzdělávání.

Škola je připravena zajistit stravování žáků, je třeba se k němu přihlásit nejpozději do pondělí 18. 5.
2020. Obědy si mohou objednat pouze žáci, přihlášení ke stravování na strava@zslogo.cz
Činnost internátu bude obnovena pouze pro žáky 1. – 3. ročníků s nástupem v pondělí 25. 5. 2020.

Mateřská škola zahájí provoz 25. 5. 2020.
Rodiče nebudou vpuštěni do budovy školy. Děti si budou přebírat učitelky.

ÚČAST VŠECH DĚTÍ A ŽÁKŮ JE DOBROVOLNÁ.
Aktualizace informací dle aktuálního nařízení vlády.

