Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 5. 5. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků 9. ročníku
Věc: Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky
Vážení rodiče,
již v pondělí jsem Vás seznámil s předběžným harmonogramem znovuotevření ZŠ a MŠ
Záboří. Dle nařízení vlády a MŠMT se v pondělí 11. 5. otevře škola pro žáky 9. ročníku,
kteří se připravují na přijímací zkoušky. Výuka bude vedena pomocí konzultací, které se
uskuteční 3x týdně v pondělí, středu a pátek. Konzultace proběhnou vždy 4 vyučovací
hodiny od 7.30 do 11.10. hod . Probírány budou předměty, které jsou součástí přijímacího
řízení – český jazyk a matematika.
Jelikož dle nařízení MŠMT nefunguje školní klub ani družina, bude škola otevřena pro
žáky v 7.20, po skončení 4. vyučující hodiny opustí žáci v 11. 10 hod. školu. Jelikož se
nejedná o pravidelnou výuku, ale pouze o konzultace, nebude pro žáky zajištěno
stravování.
Základní hygienické podmínky:
 Před školou se žáci neshromažďují a nosí roušky, ideální je příchod rovnou do
budovy na určený čas.
 Do školy vstupují žáci po jednom v dostatečných rozestupech (min. 2 metry v
souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními) a v rouškách (ve společných
prostorech musí žáci roušky nosit, pro ochranu spolužáků i učitelů doporučuji jejich
nošení i během hodin).
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na její uložení,
při jejím sejmutí si ji každý žák ukládá do sáčku.
 Po vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce, převlečou se v šatně a po jednom
odcházejí do určené třídy. Zde si opět žák důkladně dezinfikuje ruce.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud má
rodič i sebemenší pochyby o zdravotním stavu dítěte, v žádném případě ho do
školy neposílá!
 Pokud žák ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude
umístěn do samostatné místnosti a škola neprodleně kontaktuje zákonné zástupce
žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola
spádovou hygienickou stanici.
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Škola bude dbát na zvýšené hygienické nároky v období epidemie (dezinfekce
prostor a předmětů, se kterými žáci a učitelé přicházejí do styku, časté větrání,
častější a důsledný úklid prostor školy…

Nedoporučuje se posílat do školy žáka, který je v tzv. rizikové skupině nebo je v této
skupině osoba žijící s žákem ve společné domácnosti. Všechny rizikové faktory jsou popsány
v čestném prohlášení, které najdete přiložené na konci tohoto mailu. Bez tohoto prohlášení
nebude žákovi umožněna výuka! Doporučuji toto vlastnoručně podepsané prohlášení
dopravit do školy již před nástupem žáka 11. 5. do školy (do poštovní schránky, osobně po
dohodě s ředitelem školy), aby nedošlo k situaci, že žák toto prohlášení zapomene doma a
nebude moci nastoupit k výuce. Je rovněž možné zaslat ho předem naskenovaný na adresu
zs.zabori@centrum.cz a poté po žákovi poslat v originále do pěti dnů po odeslání. Pokud
nemáte možnost vytisknout si čestné prohlášení, kontaktujte příp. ředitele školy.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Žáka nelze
zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
I nadále platí mnou již v neděli zveřejněný předběžný harmonogram znovuotevření školy.
1. stupeň by měl nastoupit 25. května. Ranní družina dle nařízení MŠMT nebude
poskytována. Opět je třeba zvážit zdravotní rizika, bude vyžadováno rovněž čestné
prohlášení.
Mateřská škola se otevře teprve po schválení zřizovatelem.
Další informace budou následovat! Sledujte prosím internetové stránky!
Přeji Vám v této těžké době hlavně hodně zdraví a řiďme se hlavním mottem této doby:
„Společně to zvládneme!“

Mgr. Michal Gutwirth
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…............................................................................................................................................................
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V .......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 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).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

