PŘIHLÁŠKA K DOBROVOLNÉ ÚČASTI ŽÁKA I. STUPNĚ NA VZDĚLÁVÁNÍ V BUDOVĚ ŠKOLY
OD 25. 5. 2020 DO 30. 6. 2020

PŘIHLÁŠKA - DOPOLEDNÍ BLOK (konec 11.00 – 11.30)
Přihlašuji svého/svou syna/dceru, jméno a příjmení: _____________________________________,
datum narození: ________________, třída: ____________
a beru na vědomí níže vypsané podmínky a hygienické zásady stanovené MŠMT.
Datum: _______________

Podpis zákonného zástupce žáka: ____________________________

PODMÍNKY ÚČASTI ŽÁKŮ I. STUPNĚ NA VZDĚLÁVÁNÍ V BUDOVĚ ŠKOLY DO 30. 6. 2020
Jedná se o výpis nejdůležitějších podmínek ze zásad stanovených MŠMT. Kompletní zásady jsou
zveřejněny na internetových stránkách školy a jsou závazné pro školu, žáky a jejich zákonné zástupce.
1. Do 18. 5. 2020 škole doručené podepsaná přihláška a podepsané čestné prohlášení
2. Před školou
- ochrana úst a nosu, rozestupy minimálně 2 metry
- čekání na pedagoga, který si skupinu vyzvedne v určeném čase (Ideální je příchod žáka před školu
v určeném čase.)
3. Vstup do školy
- na pokyn pedagoga od 7.40 do 8.10 dle informací třídních učitelů
- ochrana úst a nosu (rouška) ve všech společných prostorách školy
- kontrola vybavenosti žáka dvěma kusy roušek a igelitovým sáčkem
- kontrola zdravotního stavu žáka (namátkově měření teploty)
- individuálně přezutí a převlečení v přidělené šatně na přiděleném místě
- individuálně přechod do určené učebny
4. V učebně
- po každém příchodu do učebny okamžité důkladné umytí rukou teplou vodou a mýdlem, osušení
papírovým ručníkem a dezinfekce rukou
- ochrana úst a nosu (rouška): O sejmutí roušky pouze v průběhu vyučovací hodiny rozhoduje výhradně
vyučující. Žáci mohou roušku sundat pouze po pokynu vyučujícího a uschovat ji v igelitovém sáčku.
- usazení žáka na určené místo (přidělené místo neměnné až do 30. 6. 2020)
- kontrolní měření teploty
- přestávky s ochranou úst a nosu většinou v přidělené učebně (v případě příznivého počasí na školním
dvoře) s možností individuálního odchodu na toaletu
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5. Organizace vyučování
- předem stanovené a neměnné skupiny do 15 žáků (Nemusí kopírovat složení třídy.) určuje ředitel
školy
- v pondělí až pátek ve dvou blocích (Na každý blok je nutné se přihlásit!):
dopolední (7.40-8.10 až 11.00-11.30, časy upřesní třídní učitelé po 18. 5. 2020)
odpolední (do 15.30 s možností individuálního odchodu dříve)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Výše zmíněné vzdělávání bude zaměřeno především na opakování a probírání úkolů z distanční
výuky a je dobrovolné. Tohoto vzdělávání se může účastnit pouze žák přihlášený do 18. 5. 2020.
Pozdější přihlášení nebude možné. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
Distanční výuka pokračuje a zůstává hlavním proudem vzdělávání na ZŠ Prosiměřice.
2. Dle nařízení vlády má škola možnost vyloučit žáka z tohoto vzdělávání za porušování hygienických
zásad stanovených MŠMT.
3. Do školy nebude umožněn vstup žákovi se sebemenším zdravotním problémem (např. bolest hlavy,
špatně od žaludku, kašel, rýma, zvýšená teplota apod.). Neposílejte žáky se zdravotními problémy!
4. Žáci po skončení vzdělávání odcházejí z budovy školy sami.
Rodičům a ostatním osobám je vstup do školy přísně zakázán. Rodiče mohou na žáky čekat před
školou.
5. Čas odchodu žáka z odpoledního bloku musí zákonný zástupce vyplnit do 18. 5. 2020 do přihlášky.
6. Ranní družina nebude poskytována.
7. Žáci si mají možnost objednat obědy ve školní jídelně prostřednictvím portálu http://www.strava.cz
do středy 20. 5. 2020. Svačiny nebudou poskytovány do konce školního roku.

PŘIHLÁŠKA – ODPOLEDNÍ BLOK
(od konce dopoledního bloku do 15.30 s možností individuálního odchodu dříve)
Pokud vaše dítě bude odcházet domů po skončení dopoledního bloku, tuto část nevyplňujte!!!
Přihlašuji svého/svou syna/dceru jméno a příjmení: _____________________________________,
datum narození: ________________, třída: ____________
a beru na vědomí níže vypsané podmínky a hygienické zásady stanovené MŠMT.
Datum: _______________

Podpis zákonného zástupce žáka: ____________________________

Čas odchodu žáka z odpoledního bloku: ___________
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