Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 8. 9. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:1
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ a MŠ Záboří
Věc: Informace k znovuotevření školní docházky 10. 8. 2020
Vážení rodiče,
pokud se nestane nic neočekávaného a testy pedagogického sboru budou negativní,
znovuotevřeme školu ve čtvrtek 10.9. Přesto Vás prosím, abyste ještě ve středu večer
sledovali stránky školy, kde definitivně znovuotevření školy potvrdím, popř. nedejbože budu
muset odložit.
V následujících řádcích bych Vás rád seznámil se základními informacemi týkajícími se
organizace začátku nového školního roku a jeho dalšího průběhu. Přece jen nebude vše
probíhat úplně tak, jak jste normálně zvyklí.
Prezenční docházka bude obnovena ve čtvrtek 10. září 2020 v 7.30. Již od prvního dne se
budou žáci vzdělávat dle platného rozvrhu, pouze ve čtvrtek 10. 9. bude 1. hodina věnována
třídnickým pracím a výuka končí nejpozději 6. vyučovací hodinou, odpolední výuka odpadá.
Oběd pro žáky bude již tento den zajištěn. O příp. dalších mimořádných změnách v rozvrhu,
které zřejmě bude postupně potřeba udělat kvůli nutným třídnickým záležitostem, Vás
budeme informovat.
Prvňáčci nebudou o slavnostní zahájení školní docházky ochuzeni, proběhne ve čtvrtek
v 7.30, ale na rozdíl od původního záměru proběhne z hygienických důvodů mimo budovu
školy. Poté již budou pokračovat ve výuce a skončí v 11.10.
Následující výuka bude v případě normálních okolností probíhat dle standartního rozvrhu
v plném rozsahu. V případě, že by Krajská hygienická stanice nařídila většímu počtu žáků či
učitelů karanténu, byli by žáci, kteří se nemohou účastnit výuky, vzděláváni opět distančně.
Jak jsem již avizoval, distanční výuka je pro žáky dle zákona povinná, a pokud se ji žák
ze závažných důvodů nebude moci zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně
omluven
Opět budou fungovat školní družina a školní klub již od 9. 10. od 6.15 do 16.00. Prosíme
ale žáky 2. stupně ze Záboří, aby ráno, pokud možno, školní klub nenavštěvovali a přicházeli
do školy až v 7.15.
V provozu bude samozřejmě i školní jídelna. Pravidla pro přihlašování a odhlašování
obědů se nemění.
Žáci ZŠ, děti v MŠ ani učitelé prozatím nemusí ve škole používat roušky. Přesto
doporučuji, aby je žáci příp. s sebou v čistém igelitovém obalu nosili. Samozřejmě pokud
chcete své děti chránit, mohou ve škole roušku či respirátor nosit. V případě změny v hyg.
pravidlech Vás budeme informovat.
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Záboří 105, 387 34 Záboří
Na doporučení MŠMT se budeme snažit co nejvíce od sebe oddělit žáky 1. a 2. stupně.
Zřejmě jejich kontaktu nebudeme moci vzhledem podmínkám školy úplně zabránit, ale při
většině činností ve škole by neměli přijít často do styku. Ve škole budou nastolena přísnější
hygienická opatření (častější úklid společných prostor, dezinfekce rukou, pravidelné větrání
…). Každý si při vstupu do školy dezinfikuje ruce, ve třídách budou rovněž umístěny nádoby
s dezinfekcí, používány budou pouze jednorázové ručníky. Bude sledován zdravotní stav dětí,
v případě příznaků respiračního onemocnění bude žák umístěn do izolační místnosti, škola
bude kontaktovat zákonné zástupce a Ti si ho neprodleně odvezou ze školy. Rodiče poté
kontaktují praktického lékaře svého dítěte. Prosím tímto všechny rodiče, aby pečlivě
sledovali zdravotní stav dětí a v případě jakéhokoliv příznaku respiračního onemocnění
(zvýšená teplota, kašel, bolesti hlavy …) v žádném případě neposílali své dítě do školy!
Vzhledem k současné situaci jsme ale nuceni výrazně omezit pohyb rodičů, zákonných
zástupců a dalších osob ve škole. Ráno bude umožněn vstup do školy pouze rodičům (v
rouškách!!!) žáků 1. ročníku, a to jen do prostoru šaten. Odpoledne si mohou rodiče žáků
1. stupně vyzvednout žáky v družině, ale vstoupí do školy opět v roušce, oznámí vychovatelce
svou přítomnost a opět urychleně opustí budovu a čekají na své dítě před školou. Výjimku
tvoří pouze rodiče prvňáčků, kteří mohou čekat v šatně. Platí, že si do školy žáka může přijít
vyzvednout pouze jedna osoba!
Zároveň bych Vás chtěl informovat, že v měsíci říjnu pravděpodobně proběhnou souběžně
s třídními schůzkami volby do školské rady, podrobné informace najdete již nyní na
stránkách školy.
Pevně věřím, že se nám podaří i tento školní rok zvládnout. Doufám rovněž, že i nadále
bude fungovat kvalitní komunikace mezi Vámi, rodiči, a školou. V případě dotazů se nebojte
na mě či jakéhokoliv dalšího zaměstnance školy obrátit.
Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví a mnoho trpělivosti při výchově svých dětí.
V případě změn Vás budeme informovat! Sledujte prosím internetové stránky!

Mgr. Michal Gutwirth
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice
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