ŠKOLNÍ SKUPINY – INFORMACE PRO RODIČE
Přihlášení žáka do školní skupiny










zákonný zástupce žáka do školní skupiny závazně přihlásí on-line, viz http://www.czshk.cz/coje-noveho/skolni-skupiny
přihláška je závazná a platná po celou dobu zřízené školní skupiny (25. 5. – 26. 6.)
žák, který vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak apod.),
nemůže být přijat do školní skupiny
žák, který žije ve společné domácnosti s osobou (osobami) s rizikovými faktory, nemůže být
přijat do školní skupiny
o zařazení žáků do školních skupin rozhoduje vedení školy
složení školních skupin bude stanoveno předem (z došlých závazných přihlášek) a je po celou
dobu (25. 5. - 26. 6.) neměnné
v případě žáků 5. ročníků bude kladen důraz na přípravu k přijímacím zkouškám na víceleté
gymnázium
uzávěrka Závazných přihlášek je stanovena ke dni 15. 5. 2020

Zahájení činnosti školní skupiny






při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka „Čestné prohlášení“ podepsané
v den nástupu do školy, tj. seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění, viz http://www.czshk.cz/co-je-noveho/skolni-skupiny
žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25. 5.
pedagogický pracovník po celou dobu (25. 5. – 26. 6.) vede evidenci o docházce žáků do školy
zákonný zástupce žáka je povinen o případné absenci neprodleně informovat třídního učitele
žáka

Organizace školního dne









žáci včetně svého doprovodu vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, po celou dobu
minimalizují větší shromažďování se před školou (rozestupy min. 1,5 m, neplatí pro rodinné
příslušníky) a mají zakrytá ústa a nos rouškou
organizaci vyzvednutí žáků provádí pedagogičtí pracovníci daných školních skupin
časy vyzvedávání pro jednotlivé školní skupiny (7.30 – 8.00) sdělíme po uzávěrce přihlášených
žáků
žáci 5. ročníků mohou do školy přicházet samostatně (na základě písemného souhlasu
zákonného zástupce)
vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv jejich doprovodu
škola zorganizuje systém šaten tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi školními skupinami
pedagogičtí pracovníci odvedou svoje školní skupiny do daných tříd tak, aby nedošlo ke
kontaktu mezi skupinami













všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost pohybovat se ve společných prostorách školy
výlučně s rouškami
žák má povinnost každý den s sebou mít min. 2 roušky a sáček na jejich uložení
škola zajistí předepsané hygienické zázemí a pedagogický pracovník s tímto žáky první den
seznámí
žáci si po příchodu do třídy řádně umyjí ruce mýdlem a poté ošetří dezinfekcí; tento úkon
opakují vždy po opuštění třídy a opětovném návratu do ní
žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická a epidemiologická nařízení; jejich porušení
či nedodržování je důvodem k okamžitému informování zákonného zástupce a v případě
opakování porušení či nedodržení je důvodem k vyloučení žáka ze školní skupiny
pokud žák vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak…),
pedagogický pracovník okamžitě informuje zákonného zástupce (či určeného zástupce
zákonného zástupce, viz Závazná přihláška) na uvedeném telefonním kontaktu a zákonný
zástupce je povinen si neprodleně žáka ze školní skupiny vyzvednout
organizaci převzetí žáků zákonnými zástupci provádí pedagogičtí pracovníci daných školních
skupin
časy převzetí žáků zákonnými zástupci pro jednotlivé školní skupiny (12.00 – 12.30) sdělíme
po uzávěrce přihlášených žáků
žáci 5. ročníků mohou ze školy odcházet samostatně (na základě písemného souhlasu
zákonného zástupce)

Co vzít s sebou každý den do školy





učební pomůcky (učebnice, pracovní sešity, sešity, penál…) dle platného rozvrhu dne (vyjma
tělesné výchovy)
přezůvky
jídlo a pití na celou dobu výuky (školní jídelna nebude v provozu)
min. 2 roušky a sáček na jejich uložení

Obecné informace







ranní ani odpolední družina nebude poskytována
žáci budou ve skupině pracovat na výukovém plánu za asistence pedagogického pracovníka,
který bude – podobně jako v domácí škole rodič – dítěti k dispozici; zároveň bude společně
s žákem dávat příslušnému učiteli zpětnou vazbu a odevzdávat splněné úlohy; učitelé nadále
zůstávají především průvodci v distanční výuce, a to v rozšířeném modu – pro žáky doma i
pro žáky ve školní skupině; nedílnou součástí výuky je hodnocení žáků a poskytování zpětné
vazby žákům a jejich zákonným zástupcům
pedagogický pracovník bude pravidelně zařazovat relaxační a pohybové chvilky dle platných
hygienických opatření
http://www.czshk.cz/co-je-noveho/skolni-skupiny
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

