Informace týkající se provozu školy a ochrany zdraví v souvislosti s přítomností žáků
1. stupně ve škole od 25. května 2020
1. Organizace vzdělávání














Do školy mohou nastoupit žáci 1. – 5. ročníku.
Provoz školy se bude řídit stávajícím Školním řádem ZŠ Smíškova doplněným o metodický pokyn MŠMT
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020
(viz příloha). Provozní doba školy bude od 7:30 do 16:00 hodin.
Výuka bude probíhat každý pracovní den v době od 7:50 do 11:25 hodin (4 vyučovací hodiny).
Odpolední volnočasové aktivity pro zájemce budou probíhat po obědě až do 16:00 hodin.
Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků. Tyto skupiny budou po celou dobu
docházky (dopoledne i odpoledne) neměnné. Z organizačních důvodů není možné zajistit, že žáky bude
vyučovat „jejich“ třídní učitel, že budou ve své kmenové učebně a se svými spolužáky. V odpoledních
hodinách pak se „svojí“ vychovatelkou. Výuku a dohled nad žáky budou provádět pedagogičtí
pracovníci.
Zájemci o tuto formu vzdělávání se musí závazně vyjádřit formou vyplnění dotazníku do středy 13. 5.
2020.
Dodatečné přihlášení žáků po termínu 25. 5. 2020 již nebude možné.
Odpolední část pobytu ve škole je určena pouze žákům 1. – 3. ročníku.
Přítomnost ve škole bude dobrovolná, i nadále bude probíhat distanční forma výuky.
V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka ve výuce je zákonný zástupce povinen neprodleně
informovat třídního učitele.
Stravování bude možné využívat od 25. 5. 2020. Vaří se pouze jeden oběd. Rodiče jsou povinní přihlásit
dítě ke stravování, případně rušit obědy dva dny předem. Kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny paní
Ježovou (549 415 174).

2. Povinnosti žáka






Dostavit se k určenému vchodu do školy ve stanovenou dobu, kde ho vyzvedne konkrétní vyučující.
Mít k dispozici minimálně dvě roušky, igelitový sáček na jejich uložení a přezůvky.
Žák je povinen po příchodu do školy respektovat provozně - hygienická pravidla (dezinfekce rukou,
dodržování rozestupů, přezouvání atd.), se kterými bude prokazatelně seznámen v den nástupu do
školy.
V den nástupu předat vyučujícímu čestné prohlášení s datem nástupu do školy (viz příloha, nebo
možné vyzvednout v tištěné podobě ve vestibulu školy). Bez čestného prohlášení nebude žák vpuštěn
do školy.

3. Povinnost zákonného zástupce žáka







Vyplnit a odeslat dotazník do středy 13. 5. 2020.
Vyplnit čestné prohlášení.
Omlouvat nepřítomnost žáka.
Zajistit pro žáka minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.
V případě, že žák vykazuje zdravotní potíže, je zákonný zástupce povinen žáka okamžitě vyzvednout.
V případě dotazů či nejasností se zákonný zástupce obrací na ředitele školy (724 278 791,
komprs.michal@zssmiskova.cz)

Nejpozději během středy 20. 5. 2020 obdržíte podrobné informace týkající se rozdělení do skupin, stravování a
další organizační pokyny.
V Tišnově dne 11. 5. 2020

Mgr. Michal Komprs, ředitel školy

