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 Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci 6., 7., 8. a 9. tříd 
 
 Od 8.6.2020 bude škola otevřena i pro žáky 2. stupně, tedy žáky 6. - 9. ročníků. Účast žáků ve škole 
 je dobrovolná a je podmíněna podpisem "Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového 
 infekčního onemocnění", bez kterého nelze žáka do vzdělávání zařadit.  
 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.   
 Docházka bude probíhat formou konzultací v rámci jednotlivých tříd. Do pátku 5.6.2020 prosíme 
 informujte svého třídního učitele (6. třída - E. Klenková, 7. třída - Irena Hanžlová, 8. třída - S. Votavová 
 a 9. třída - M. Gregor zastupující J. Tomaierovou) o Vašem zájmu. Prostřednictvím třídního učitele si poté 
 domluvíte konkrétní termíny, ať už konzultace proběhne s nimi, nebo s jinými vyučujícími.  
 Prosím, prostudujte si následující organizačně-provozní a hygienicko-epidemiologický plán: 
 - Pobyt ve škole bude od 8:55 do 11:40 hodin. 
 - Žáci budou ve třídách v hlavní budově školy nebo na zahradě školy.  
 - Vcházet budou levým (hlavním) vchodem hlavní budovy.  
 - Žáci se sami nepohybují v areálu školy. 
 - Před školou a při pohybu po škole žáci dodržují odstupy 2 metry.  
 - Žáky před vchodem do školy vyzvedává pověřený pedagogický pracovník. 
 - Doprovázející osoby nemají do budov školy přístup.  
 - Doprovázející předá žáka učiteli před vchodem do budovy školy v 8:55. 
  - Před tímto vchodem školy si jej i vyzvedne v 11:40 nebo dle dohody. 
 - Stejným způsobem to proběhne i s žáky, kteří do školy přijdou sami. 
 - Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
 virového infekčního onemocnění. 
 - Do školy nemůže být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění. 
 - Při vstupu do budovy a poté i po přezutí a odchodu ze šaten žáci použijí dezinfekci na ruce. 
 - Pokud budou žáci používat roušku, jako je to v režimu běžných základních škol, uvítáme to. 
 - V průběhu pobytu ve třídě je zachován mezi žáky i učiteli rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).  

 - Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.  

 - Totéž udělají i po jakémkoli pohybu po budově školy a následném návratu do třídy. 

 - Ve třídách i na WC budou zajištěny prostředky na mytí rukou a desinfekce. 
 - Výuka i přestávky pro jednotlivé skupiny, jsou zde i žáci I. stupně a žáci tříd S a A, budou organizovány 
 tak, aby se skupiny nepotkávaly. 
 - Výuka žáků vychází ze školního vzdělávacího programu ZŠ. 
 - Školní jídelna, kterou navštěvujeme, nebude do 30. 6. 2020 našim žákům poskytovat stravování. 
 -  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.   
 - 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". 
 Žádáme Vás o dodržování přesného času příchodu. 
 
 
 V Praze 3.6.2020                 Mgr. Milan Záruba 
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