PODMÍNKY ÚČASTI ŽÁKŮ 6. – 8. ROČNÍKU NA KONZULTACÍCH OD 8. 6. 2020
Citujeme z vyjádření MŠMT:
„Vláda ČR dne 25. 5. 2020 schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a
socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol mimo závěrečné ročníky, a to
v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na
konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této
možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování
v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání
konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách
školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude
dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.“
Protože ZŠ Prosiměřice má omezené prostorové možnosti, jak konzultace zajistit v budově
školy, budou konzultace o délce 60 minut probíhat pouze jeden den v týdnu nejdříve od
12.30 dle časového harmonogramu školy. Konzultace budou probíhat ve skupinách do 15
žáků, které budou neměnné až do 30. 6. 2020. Přesné dny a hodiny (např. pondělí 12.30 –
13.30) oznámí třídní učitelé podle počtu zájemců z jednotlivých tříd do 5. 6. 2020.
Hlavním proudem vzdělávání na ZŠ Prosiměřice do 30. 6. 2020 zůstává distanční výuka (tj.
dálkové vzdělávání). Účast žáků na konzultacích je zcela dobrovolná. Konzultací se může
zúčastnit pouze žák 6. – 8. ročníku, který do úterý 2. 6. 2020 doručí třídnímu učiteli čestné
prohlášení a seznámení s rizikovými faktory podepsané zákonným zástupcem žáka.

Čestné prohlášení najdete v příloze článku.
Pokud nemáte možnost tisku, lze čestné prohlášení vyzvednout ve škole v PO-PÁ od 8.00 do
11.00.
Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory posílejte pouze na e-mailové adresy
třídních učitelů. (Naskenovat, nebo vyfotit a poslat jako přílohu.) Je také možné vhodit
v listinné podobě do schránky u hlavního vchodu školy.

Upozorňujeme na to, že konzultací by se neměl účastnit žák, který spadá do rizikové skupiny
osob, nebo žák, který s takovou osobou sdílí společnou domácnost. Vymezení rizikových
skupin najdete v příloze u čestného prohlášení.
Zdůrazňujeme, že ke konzultacím nesmí nastoupit žák se sebemenšími zdravotními
problémy.
Zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci budou povinni dodržovat hygienické zásady
stanovené MŠMT. Najdete v příloze článku.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI ŽÁKŮ:
1. Do 2. 6. 2020 škole doručené podepsané čestné prohlášení
2. Před školou
- 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 v den a čas, který oznámí třídní učitel
- ochrana úst a nosu (rouška) ve všech společných prostorách školy
- 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 konzultační 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)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Konzultací se může účastnit pouze žák přihlášený do 2. 6. 2020. Pozdější přihlášení
nebude možné. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
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. Rodičům a ostatním osobám je vstup do školy přísně zakázán.

