Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 3. 5. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice
Věc: Znovuotevření ZŠ a MŠ v Záboří
Vážení rodiče,
zdravím Vás v této pro všechny těžké situaci a věřím, že se Vám ve zdraví daří řešit
všechny současné problémy. Včera podvečer vláda a ministerstvo školství konečně zveřejnilo
pokyny, za jakých podmínek lze otevřít základní a mateřské školy. Urychleně se tedy na Vás
obracím alespoň s prvními informacemi, detailnější Vám budu předkládat postupně, neboť
vše musím zkonzultovat se všemi zaměstnanci školy, je nutné zajistit i potřebné dezinfekční a
ochranné pomůcky. Nechci tedy nyní zveřejňovat předčasné závěry.
V pondělí 11.5. mohou do školy nastoupit žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací
zkoušky. Výuka bude probíhat formou dopoledních konzultací převážně v předmětech, ze
kterých žáci skládají zkoušky. Tyto konzultace budou několikrát týdně (předpokládám 3-4 x),
ve zbylém čase se učitelé budou i nadále věnovat online výuce ostatních ročníků a
deváťákům, kteří do školy chodit nebudou. Stravování prozatím pro žáky zajištěno nebude,
stejně tak nebude fungovat školní klub a po výuce žák opustí školu. Přesnější informace
týkající se výuky žáků 9. třídy zveřejním do středy 6.5.
Aby mohli žáci do školy nastoupit, musí jejich zákonní zástupci zvážit, zdali žák nebo
osoba žijící s žákem ve společné domácnosti, nepatří do tzv. rizikové skupiny. Těmto dětem
se nástup do školy nedoporučuje! Každý žák před nástupem do školy musí přinést
podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a
seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Toto prohlášení najdete rovněž na
stránkách. Bez jeho odevzdání nebude dítě vpuštěno do školy.
Současně prosím všechny rodiče, aby v případě, že jejich dítě či někdo v jeho okolí
vykazoval i sebemenší příznaky nachlazení či onemocnění, ať v žádném případě do školy
nechodí.
Žáci 1. stupně by měli nastoupit do školy v pondělí 25. 5., i zde platí povinnost podepsat
čestné prohlášení, počítá se předběžně i se zajištěním stravování, ranní družina ovšem
fungovat dle nařízení MŠMT předběžně nebude. I nadále se počítá s distanční výukou.
Provoz MŠ bude otevřen po dohodě se zřizovatelem, v jednání jsou zatím dva termíny –
18. 5. a 25. 5., stravování by mělo být zajištěno.
Prosím Vás o trpělivost, další informace budu postupně zveřejňovat na internetových
stránkách školy.
Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví Vám i Vašim blízkým!
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