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 Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
 
 vláda schválila možnost otevření i druhé části speciálních základních škol. Dobrovolná osobní přítomnost 
 žáků 1. stupně je tedy rozšířena i pro žáky naší školy a to v období od 1. do 30. června 2020.  
 Prosím, prostudujte si následující organizačně-provozní a hygienicko-epidemiologický plán. 
 Konkrétně počítáme: 
 od 1.6.2020 s osobní přítomností žáků 1.  stupně, tedy 1. - 5. ročníku 
  od 1.6.2020 s osobní přítomností všech žáků vzdělávajících se dle ŠVP ZŠ speciální, tedy S a A tříd žáků 
 od 1. do 10. ročníku 
 Žádáme Vás o sdělení závazného stanoviska do pátku 29.5.2020 prostřednictvím třídního učitele. 
 Zároveň počítáme od 8.6.2020 s osobní přítomností žáků 2. stupně, tedy 6. - 9. ročníku na konzultacích, 
 jejichž formu ještě upřesníme během příštího týdne. 
 Dobrovolná účast bude podmíněna podpisem Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového 
 infekčního onemocnění, bez kterého nelze žáka do výukové skupiny přijmout.  
 Doporučujeme Vám, abyste při rozhodování o účasti svého dítěte na vzdělávacích aktivitách ve škole, 
 zvážili rizikové faktory, jsou uvedeny v čestném prohlášení, důkladně zvažte prosím, zdravotní stav svého 
 dítěte. Žáci, kteří školu navštěvovat nebudou, pokračují v distančním vzdělávání jako doposud.   
 
 Organizace prezenční výuky se odvíjí od počtu přihlášených žáků a personálních možností školy.  
 Z dosud avizovaného zájmu žáků 1. - 5. třídy bude vytvořena jedna skupina, z A tříd vzniknou dvě 
 skupiny a také z S tříd budou dvě skupiny. 
 - Doprovázející osoby nemají do budov školy přístup.  
 - Ranní družina nebude poskytována. 
 - Pobyt ve škole je zajištěný od 7:50 a maximálně do 16:00 hodin. 
 - Žáci budou po celou dobu buď ve třídách, nebo na zahradě školy. 
 - Doprovázející předá žáka učiteli před vchodem do budov školy podle časového harmonogramu 
 a organizace, kterou upřesníme po obdržení závazných potvrzení účasti. 
  Před tímto vchodem školy si jej i vyzvedne v 11:40 nebo dle dohody. 
 - Pedagog školy přebírá stejným způsobem i žáky, kteří do školy přijdou sami. 
 - Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
 virového infekčního onemocnění. 
 - Zároveň předá i formulář Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole ..., ten obsahuje sdělení, zda budou 
 děti chodit domů samy, popřípadě kdo a v kolik hodin je bude vyzvedávat.  
 - Do školy nemůže být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění. 
 - Ve společných prostorách zaměstnanci nosí roušku. 
 - Pokud budou žáci používat roušku, jako je to v režimu běžném základních škol, uvítáme to. 
 - Po odchodu ze šaten si všichni žáci vydezinfikují ruce. 
 - Ve třídách i na WC budou zajištěny prostředky na mytí rukou a desinfekce, budeme dbát na dodržování 
 povinných rozestupů mezi žáky. 
 - Rodič si může dítě po dohodě vyzvednout dříve. 
 - Žák odcházející bez doprovodu odejít po dopoledním bloku pokud není domluveno jinak. 
 - Výuka i přestávky pro jednotlivé skupiny budou organizovány tak, aby se skupiny nepotkávaly. 
 - Výuka žáků vychází ze školního vzdělávacího programu, podle kterého se vzdělávají. 
 - Konec dopolední výuky je 11:40 
 - Doporučujeme dát dětem dostatek tekutin ve vlastní lahvi, svačinu a vzhledem k častému pobytu venku 
 i pokrývku hlavy a vhodné oblečení. 
 - Školní jídelna, kterou navštěvujeme, nebude do 30. 6. 2020 našim žákům poskytovat stravování. 
 - Odpolední činnost probíhá do 16:00 a odpovídá ŠVP ŠD 
 - Rodiče si mohou děti vyzvednout po dohodě dříve. 
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 -  Škola vede evidenci o docházce, v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci 
 od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. 
 - Všichni žáci musí dodržovat stanovená hygienická opatření, jejich nedodržování může být příčinou 
 vyloučení žáka ze vzdělávací skupiny.   
 
 Příchod do školy - srazy jednotlivých skupin: 
 skupiny, které budou v pavilonu školy: 
 žáci S1 skupiny - 7:50 před bočním vchodem v sídlišti  
 žáci S2 skupiny - 7:55 před bočním vchodem v sídlišti 
 žáci 1., 2., 3., 4. a 5. třídy - 8:00 před bočním vchodem v sídlišti 
  
 skupiny, které budou v hlavní budově školy: 
 žáci A1 skupiny - 8:00 před hlavním vchodem do školy  
 žáci A2 skupiny - 8:10 před hlavním vchodem do školy  
 
 Složení jednotlivých skupin S1, S2 a A1, A2 Vám sdělí pedagogové zajišťující provoz těchto skupin. 
 Žádáme Vás o dodržování přesného času příchodu. 
 Upřesňující informace o předávání žáků při odchodu obdržíte v pondělí 1.6.2020 ráno při předávání 
 žáků pedagogům, kdy zároveň předáte škole požadovanou dokumentaci. 
 
 Škola se při svém provozu od 1.6.2020 řídí a postupuje v souladu s materiálem MŠMT ze dne 27.5.2020 
 "Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol/tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona 
 pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem 
 a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období 
 do konce školního roku 2019/2020". 
 
 
 
 V Praze 28.5.2020                 Mgr. Milan Záruba 
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