Organizace nástupu do školy žáků ZŠ Mašovice
Harmonogram organizace nástupu do školy


Nástup žáků 1. – 5. tříd – pondělí 25.5.2020



Oznámení rodičů škole o tom, zda se jeho dítě účastní prezenční formy výuky za níže
uvedených podmínek, nejpozději do 18. května 2020



Zveřejnění konkrétního harmonogramu pro jednotlivé skupiny žáků včetně jejich složení pro
žáky 1. - 5. ročníku – 6. května 2020 na webových stránkách školy

Základní parametry výuky žáků 1.-5. tříd


Prezenční výuka bude probíhat 5x týdně (pondělí až pátek) vždy 4 vyučovací hodiny. U
dané skupiny žáků se budou střídat maximálně dva pedagogičtí pracovníci, kteří nebudou
vyučovat v žádné jiné prezenční skupině. Výuka bude zaměřena na hlavní předměty vyjma
tělesné výchovy a informatiky. HV, VV a PČ budou probíhat průběžně a okrajově doplňovat
výuku hlavních předmětů. Rozvrh předmětů si složí vyučující a bude o něm informovat
svoji výukovou skupinu, resp. zákonné zástupce dětí.
Změny v režimu domácí výuky:



Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou vyjmuti z režimu domácí výuky.
Pro žáky, kteří nebudou prezenční výuku absolvovat, platí rozsah domácí výuky v závislosti
na probraném učivu ve škole. Žáci budou dostávat domácí úkoly emailem nebo jiným,
předem dohodnutým kanálem. Videovýuka dětí, které se nebudou účastnit prezenční výuky,
nebude z organizačních důvodů možná.



Školní družina:
Žákům 1. - 4. tříd bude nabídnuta možnost odpolední družiny, a to při respektování složení
skupiny na dopolední výuku. Žákům 5. ročníku nebude z organizačních důvodů družina
nabídnuta. Dítě umístěné v družině si je rodič povinen vyzvednout nejpozději do 15:00
hodin, a to standardním způsobem, za dodržení aktuálně obecně platných hygienických
pravidel. Možné je i nahlášení času samostatného odchodu dítěte ze školní družiny. Ranní
družinu škola z provozních důvodů a v souladu s manuálem MŠMT nebude poskytovat.



Stravování:
Žákům 1.-5. tříd bude oběd poskytován obvyklým způsobem ve školní jídelně za splnění
všech podmínek, které jsou stanoveny manuálem MŠMT (kaskádové střídání skupin,

manipulace s jídlem, dezinfekce rukou atd.). Cena oběda je standardní.
Organizační záležitosti


Čas začátku vyučovacího bloku bude v 7:45 hodin. Žáky si u uvedeného vchodu vyzvedává
jejich vyučující v přesný čas podle následujícícho harmonogramu:
5. ročník – 7:30 hodin u zahradního domečku ve dvoře, paní ředitelka Bětíková nebo paní
Auerová
4. ročník – 7:35 hodin u zadního vchodu do kuchyně, paní učitelka Sajtlová
3. ročník – 7:40 hodin u bočního vchodu ze dvora, paní učitelka Kurková
1. a 2. ročník – 7:45 hodin přední vchod, paní učitelka Kociánová



Po příchodu do školy budou žákům vydezinfikovány ruce. Dezinfekce antibakteriálním
mýdlem bude probíhat ve třídách také po každém vyučovacím bloku, po návštěvě WC, před
jídlem atd. Žákům bude namátkově měřena teplota.



Přestávky budou žáci trávit odděleně na školním dvorku či ve třídách. Čas přestávek určí
vyučující tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly.



V rámci provozu budou plněny všechny předepsané náležitosti vyplývajícího z manuálu
MŠMT – kaskádový režim přestávek, minimalizace setkávání s dalšími skupinami,
používání ochranných pomůcek, dezinfekce a další.



Kroužky do června 2020 nebudou z výše uvedených důvodů probíhat.



Rovněž tak budou vyžadovány povinnosti ze strany rodičů, a to zejména podepsání čestného
prohlášení, seznámení se s rizikovymi skupinami, neposílání dítěte do školy v případě
nemoci, omlouvání neúčasti dítěte ve škole dle běžných zvyklostí třídnímu učiteli, vybavení
dítěte minimálně dvěma ochrannými rouškami a sáčkem. Případná absence dítěte bude
evidována v třídní knize, ale nezapočítává se do celkové absence na konci pololetí.



Hodnocení žáků na konci školního roku a případné přezkoušení dětí, které se budou
vzdělávat distančně, bude upřesněno bezodkladně poté, co bude k dispozici upřesňující
vyjádření MŠMT.



Konec školního roku bude 30. června 2020. Plánované ředitelské volno se ruší.

Prosíme tímto také o pozorné pročtení Manuálu MŠMT a o zodpovědné rozhodnutí, zda se vaše dítě
za daných podmínek bude účastnit prezenční formy výuky. „Oznámení rodičů o účasti dítěte v
prezenční výuce“ doručte, prosím, nejpozději do 18. května 2020 škole. Předem děkujeme za váš
odpovědný přístup.

