Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 4. 6. 2020
Počet listů:2
Počet příloh:1
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ
Věc: Organizace vzdělávacích aktivit 2. stupně od 8. 6. 2020
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás opět v této nelehké době oslovit a v první řadě Vám velmi poděkovat za
spolupráci se mnou, ale i jednotlivými učiteli, neboť konec tohoto školního roku je opravdu
naprosto specifický a pro všechny z nás naprosto nový.
Jsem rád, že se epidemiologická situace natolik zlepšila, že se můžeme po delší době opět
setkat s většinou našich žáků. Asi nemluvím jen za sebe, ale žádná online výuka nenahradí
klasické vyučování. Již druhý týden navštěvují za zpřísněných hygienických podmínek školu
žáci 1. stupně, od 8. 6. se mohou začít vzdělávat (ač zatím ne úplně plnohodnotně) i žáci 2.
stupně. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny především na procvičení učiva, se kterým se
Vaše děti seznamovaly formou distanční výuky. Nyní Vám přináším podrobný plán
vzdělávání pro 2. stupeň platný od 8. 6. 2020.
Všechny aktivity, přestávky, časy stravování a odchody ze školy jsou naplánovány tak, aby
se žáci jednotlivých skupin nepotkávali.

Plán vzdělávacích aktivit žáků 6. ročníku:
-

do školy vstupují v 7.20 hod.

Středa 10. 6. 2020, středa 17. 6. 2020 a středa 24. 6. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

hod. – 7.30 – 8.20 – Matematika (p. uč. Macháčková)
hod. – 8.30 – 9.15 – Matematika (p. uč. Macháčková)
hod. – 9. 30 – 10.15 – Zeměpis (p. uč. Šmídová)
hod. – 10.30 – 11.15 – Fyzika (p. uč. Šmídová)
Oběd – 11.15 – 11.30
hod. – 11.30 – 12.10 – Přírodopis (p. uč. Šmídová)

Pátek 12. 6. 2020, čtvrtek 18. 6. 2020 a čtvrtek 25. 6. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

hod. – 7.30 – 8.20 – Český jazyk (p. uč. Kučerová)
hod. – 8.30 – 9.15 – Český jazyk (p. uč. Kučerová)
hod. – 9. 30 – 10.15 – Anglický jazyk (p. uč. Srbová)
hod. – 10.30 – 11.15 – Dějepis (p. uč. Srbová)
Oběd – 11.15 – 11.30
hod. – 11.30 – 12.10 – Anglický jazyk (p. uč. Srbová)
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Plán vzdělávacích aktivit žáků 7. ročníku:
-

do školy vstupují v 7.10 hod.

Pondělí 8. 6. 2020, pondělí 15. 6. 2020 a pondělí 22. 6. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

hod. – 7.20 – 8.05 – Matematika (p. uč. Macháčková)
hod. – 8.15 – 9.00 – Matematika (p. uč. Macháčková)
hod. – 9. 10 – 9.55 – Zeměpis (p. uč. Šmídová)
hod. – 10. 15 – 11.00 – Fyzika (p. uč. Šmídová)
Oběd – 11.00 – 11.15
hod. – 11.15 – 12.00 – Přírodopis (p. uč. Šmídová)

Úterý 9. 6. 2020, úterý 16. 6. 2020 a úterý 23. 6. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

hod. – 7.20 – 8.05 – Český jazyk (p. uč. Srbová)
hod. – 8.15 – 9.00 – Český jazyk (p. uč. Srbová)
hod. – 9. 10 – 9.55 – Dějepis (p. uč. Srbová)
hod. – 10. 15 – 11.00 – Anglický jazyk (p. uč. Slezáková)
Oběd – 11.00 – 11.15
hod. – 11.15 – 12.00 – Německý jazyk (p. uč. Slezáková)

Plán vzdělávacích aktivit žáků 8. ročníku:
-

do školy vstupují v 7.10 hod.

Středa 10. 6. 2020, středa 17. 6. 2020 a středa 24. 6. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

hod. – 7.20 – 8.05 – Fyzika (p. uč. Šmídová)
hod. – 8.15 – 9.00 – Zeměpis (p. uč. Šmídová)
hod. – 9. 10 – 9.55 – Matematika (p. uč. Macháčková)
hod. – 10. 15 – 11.00 – Matematiky (p. uč. Macháčková)
Oběd – 11.00 – 11.15
hod. – 11.15 – 12.00 – Přírodopis (p. uč. Macháčková)

Pátek 12. 6. 2020, čtvrtek 18. 6. 2020 a čtvrtek 25. 6. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

hod. – 7.20 – 8.05 – Chemie (p. uč. Gutwirth)
hod. – 8.15 – 9.00 – Německý jazyk (p. uč. Gutwirth)
hod. – 9. 10 – 9.55 – Český jazyk (p. uč. Kučerová)
hod. – 10. 15 – 11.00 – Český jazyk (p. uč. Kučerová)
Oběd – 11.00 – 11.15
hod. – 11.15 – 12.00 – Dějepis (p. uč. Kučerová)

Je možné, že může dojít v rozvrhu, popř. i v datu vzdělávacích aktivit ke změně, pokud
tomu tak bude, budeme Vás neprodleně informovat. Omlouvám se za přehození dní u 6. a 8.
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třídy ze čtvrtka 11. 6. na pátek 12. 6., k této změně jsem byl donucen na základě předem
neočekávaných okolností. Děkuji za pochopení.
Ihned po skončení vzdělávacích aktivit žáci všech ročníků opouštějí školu, školní klub
nebude do konce školního roku v provozu.
Od 8. 6. již nebude možné zajistit online a distanční výuku v takové míře jako doposud.
Harmonogram konce školního roku bude ještě upřesněn i po dohodě s třídními učiteli a
Vámi, rodiči. Předpokládá se, že v týdnu od 22. 6. bude žákům a rodičům umožněno
vyzvednout si všechny věci ve škole (výtvarné potřeby, sešity, oblečení na tělesnou výchovu).
Nevyzvednuté věci budou vyhozeny! Učebnice se na konci roku odevzdávat nebudou
(vyjma 9. ročníku)!
Z organizačních důvodů nebude škola letos objednávat hromadně sešity pro žáky,
seznam pro jednotlivé ročníky Vám dodají třídní učitelé. Objednávku pracovních sešitů a
výtvarných potřeb zajistí škola.
Předání vysvědčení bude rovněž po dohodě třídních učitelů s rodiči naplánováno tak, aby
se minimalizoval vzájemný kontakt (pokud bude hromadné, proběhne zřejmě v prostorách
mimo školní budovu). Předpokládá se 1. stupeň v pondělí 29. 6., druhý stupeň v úterý 30.
června. Žáci 9. ročníku se rozloučí se ZŠ tradičně na obecním úřadě. Pokud se dítě či rodič
pro vysvědčení v předem domluveném termínu nebude moci dostavit, bude možnost ho
převzít po domluvě s třídním učitelem jiný den, popř. u ředitele školy od 1. 7. do 3. 7. po tel.
dohodě). Nejdříve ovšem v pondělí 29. 6. 2020.
Pro další informace sledujte, prosím, internetové stránky školy.
Pro pořádek znovu přikládám hygienické a organizační podmínky zveřejněné již
v minulém sdělení z 25. 5. 2020. Tučně zobrazeny nové či upravené informace.
Vstup do školy:


Jelikož nefunguje školní klub, bude škola otevřena pro žáky 2. stupně v časech
uvedených výše u jednotlivých tříd. Žákům bude u vstupu měřena teplota.
Dodržujte prosím z bezpečnostních důvodů stanovený čas. V 7.30 bude škola
uzamčena a žák nebude do školy vpuštěn!



Před školou se žáci neshromažďují a pro všechny osoby nacházející se mimo
budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou, pokud se nacházejí
alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.



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).



Po vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce, převlečou se v šatně nebo určené třídě a
odcházejí do určené třídy.
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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.



Zákonní zástupci nesmí ráno ani odpoledne vstupovat do budovy školy! Pokud si
budete vyzvedávat dítě, zazvoňte popř. zavolejte na tel. č. školy 383494425.

Hygienická opatření ve škole


Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení,
při jejich sejmutí si je každý žák ukládá do sáčku.



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.



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…)

Stravování


Školní stravování bude zabezpečeno v plném režimu (teplé jídlo). Pravidla pro
nahlašování a odhlašování obědů se nemění, preferujte prosím tel. kontakt (383 49
44 20). Oběd bude dětem, jejichž rodiče projevili o stravování zájem, nahlášen
na dny, kdy jsou přihlášeni k výuce. Případné odhlašování si budou žáci či
rodiče zajišťovat již sami.



Ve školní jídelně budou uplatňována zpřísněná hygienická opatření (dezinfekce
rukou před vstupem do jídelny, samostatný stůl pro každého žáka, rozestupy při
čekání na oběd, pokrmy, balíčky a příbory vydává personál, strávníci si sami jídlo a
pití nenabírají …)

Čestné prohlášení


Při nástupu do školy 8. 6. (popř. 10. 6. dle rozvrhu) 2020 předloží žák čestné
prohlášení (v příloze tohoto dopisu, na stránkách školy), které nesmí být starší
než jeden den. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy!

Přeji Vám v této těžké době hlavně hodně zdraví: „Spolu 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.

