Nástup žáků 6. - 8. ročníku do školy od 8. června informace
Vážení rodiče a žáci,
v souladu s dalším uvolňování a aktualizací usnesení vlády č. 491 ze dne 27. května 2020 je od 8.
6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně pro účely konzultací, socializačních aktivit,
vyzvednutí školních potřeb a vysvědčení. Účast žáků je pouze dobrovolná.
Dle počtu žáků, majících zájem (TU zjišťováno v minulém týdnu) o přítomnost ve škole, dle
uvedených podmínek a prostorovým možnostem školy, byl zvolen režim „konzultací“ pro jednotlivé ročníky.
Aktivity formou školních skupin (třídnické hodiny) budou probíhat od cca 8.10 hodin, jeden den v týdnu,
po nástupu žáků I. stupně, dle následujícího harmonogramu.
Program bude zaměřen na vyřešení třídnických záležitostí, obsah stanoví příslušný třídní učitel.
Distanční výuka pokračuje beze změny. Školní stravování nebude z organizačních důvodů (harmonogram
stravování žáků I. st.) pro žáky II. stupně možné.
Nejpozději při prvním vstupu do školy (9. 6. 2020) je bezpodmínečně nutné odevzdat zákonným
zástupcem žáka podepsané čestné prohlášení (viz příloha, event. www.zsgrunwaldova.cz), které obsahuje
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez tohoto prohlášení nebude žák do skupiny vpuštěn! Odevzdáním
čestného prohlášení rodič potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami přítomnosti žáků ve školní skupině.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Třídnické hodiny se
realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky II. stupně. Maximální počet žáků ve
skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák lavici s rozestupy mezi lavicemi (viz. Manuál
MŠMT aktualizace, web školy).

Podmínky docházky žáků II. stupně do školních skupin od 8. 6. 2020
(Informace pro zákonné zástupce žáků)
Od 9. 6. 2020 – přítomnost žáků 6. – 8. ročníku
 provoz bude od 8:15 formou třídnických hodin pro účely konzultací, socializačních aktivit,
vyzvednutí školních potřeb a vysvědčení
 složení jednotlivých žákovských skupin sdělí třídní učitelé zákonným zástupcům prostřednictvím
mailové pošty
 NEPOSÍLEJTE žáky s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a
čichu a dal.) do školy pokud pracovník školy zjistí, že žák vykazuje možné příznaky COVID - 19,
bude umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce je povinen si žáka na vyzvání okamžitě
vyzvednout.
Příchod a odchod ze školy
 při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce (možno poslat předem mailem,
prostřednictvím třídního učitele, prostřednictvím žáka při prvním vstupu do školy, vyplněním a
podepsáním u vchodu do školy) prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin
stanoveným MZ ČR a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění se
stanovenými rizikovými faktory (příloha mailu). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty
nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 žáci mají zakrytá ústa a nos (např. rouškou) a dodržují 2m odstupy
 ke vstupu budou žáci II. stupně využívat hlavní vchod do budovy, žáci vcházejí do školy společně
se svým třídním učitelem přesně v určený čas (od 8.15 hod.), dle Harmonogramu konzultací (sdělí
žákům třídní učitel), vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám
 do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, pokud žák vykazuje příznaky
COVID-19, vyzvedne si jej neprodleně jeho zákonný zástupce, o podezření musí škola informovat
krajskou hygienickou stanici
 časy nástupů je nutno dodržet, abychom zabránili shromažďování většího počtu osob.

Odchod žáků ze školy probíhá ihned po skončení třídnických hodin, jako když končí vyučování.
Pobyt











ve škole
žáci se shromažďují v učebně dané školní skupiny, pracují v neměnném zasedacím pořádku
všichni žáci i pracovníci školy nosí ve společných prostorách roušky
každý žák si na pracovní den přinese 2 roušky a sáček na uložení roušky, o použití roušky ve třídě
rozhoduje vyučující – nebude-li nutné nosit roušky, budou uloženy v sáčcích
žáci se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy
nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně
k jeho vyloučení ze školní skupiny
toalety budou využívány pouze jednotlivci, budou dodržovány požadované rozestupy
škola zajistí izolační místnost pro osoby s podezřením na nákazu COVID - 19
lavice budou ve třídě rozmístěny tak, aby byl zachován rozestup 2m, počet účastníků školní
skupiny nepřekročí 15 žáků
pedagogové zajistí pravidelné větrání učebny a dohlédnou na mytí a dezinfekci rukou žáků po
každé pracovní aktivitě
omlouvání nepřítomnosti žáků přihlášených do školních skupin se řídí školním řádem, absence se
nezapočítává do celkové absence za druhé pololetí.

Rizikové faktory dle manuálu MŠMT (stačí naplnění alespoň jednoho z následujících bodů u žáka nebo osoby žijící se
žákem ve společné domácnosti)

1. Společná domácnost s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 2. Chronické
onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou např. hypertenze. 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní
léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní
dřeně, 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 7. Chronické
onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8.
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Zvažte účast na vzdělávacích aktivitách s vědomím, že vaše dítě patří do rizikové skupiny!
Zajištění stravování žáků
Školní stravování nebude z organizačních důvodů (harmonogram stravování žáků I. stupně) pro
žáky II. stupně možné.
Přílohy:
Čestné prohlášení

V Českých Budějovicích 3. června 2020
Mgr. Vladimír Caldr

