Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek
Čížová 18, 398 31
Tel:382 279 278, IČO:70986584, email: skola@cizova.cz

Vážení rodiče,
od 25. 5. bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování.
Děkujeme Vám za včasné oznámení, kdo se výuky zúčastní a kdo bude dále pokračovat v online výuce.
Pokud by si někdo ještě rozmyslel nástup do školy, prosím oznamte nám to do 18. 5. 2020.
Dovolte, abychom Vás seznámili s opatřeními, která zavedeme v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí.
Opatření a pokyny vycházejí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT.
Cesta do školy a ze školy:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními,
zejména:
Zakrytí úst a nosu rouškou
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
Příchod ke škole a pohyb před školou:
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Sraz žáků:
1. ročník v 7:40 před vchodem na školní zahradu vedle autobusové zastávky.
2. ročník v 7:40 před vchodem na školní zahradu (malá branka vedle garáží).
3. a 5. ročník v 7:50 před vchodem na školní zahradu vedle autobusové zastávky.
4. ročník v 7:50 před vchodem na školní zahradu (malá branka vedle garáží).
Zde si je vyzvedne vyučující.
Vstup do budovy školy:

PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY POUŽIJE KAŽDÝ DEZINFEKCI, KTERÁ BUDE U VSTUPU.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Každý žák se přezuje, provede dezinfekci rukou a bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Poté žáci odejdou se svým vyučujícím do své třídy.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou
emailu)

V budově školy:
Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. V každé třídě, toaletě,
jídelně, šatně bude dezinfekce.
Ve třídě a v jídelně:
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca
2m (nejméně 1,5m).
Ve třídě mají žáci i vyučující roušky nasazené. Podle charakteru činnosti může vyučující rozhodnout o jejich
sundání.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V dopolední části bude
probíhat výuka plně v režii vyučujících (téma, přestávky, vycházky…). Jeho součástí bude i oběd. Pokud
nechcete, aby Vaše dítě na obědy chodilo, bude nicméně stále se skupinou a pod dohledem vyučujícího (půjde
s ostatními dětmi do jídelny). „Družinový“ blok pak bude v kompetenci přidělené paní vychovatelky
(asistentky). V jeho časovém rozmezí pak budou žáci postupně odcházet (budou vyzvedáváni) ze školy.
Vyzvedávat dítě budete muset před školou. Do školy je vstup zakázán. Vyučující kontaktujte telefonicky.
Všechny kontakty budou zveřejněny i se seznamem dětí.
V jídelně bude vše organizováno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu mezi žáky jednotlivých skupin.
Ročník

Příchod ke škole

Výuka

Oběd

Odpolední družina

1.

7:40

8:00-11:30

11:30-11:50

11:50-16:00

2.

7:40

8:00-11:50

11:50-12:10

12:00-16:00

3.

7:50

8:00-12:10

12:10-12:30

12:30-16:00

4.

7:50

8:00-12:30

12:30-12:50

12:50-16:00

5.

7:50

8:00-12:10

12:10-12:30

12:30-16:00

Při podezření na možné příznaky Covid-19:
Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni.
Pravidla školního stravování:
Škola bude vydávat obědy, svačiny i odpolední svačiny a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla.
Obědy žákům jsou zajištěny automaticky. Pokud žák na obědy chodit nebude, prosíme o včasné nahlášení
emailem třídnímu učiteli.
Další pokyny a upřesnění:
Čestné prohlášení každý žák odevzdá v den nástupu do školy. Bez něho nemůže být přijat do skupiny.
Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka prosíme o jeho omluvení svému
třídnímu učiteli e-mailem nebo sms.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
Děkujeme za dodržování a respektování pravidel.

Mgr. Jan Kropáček – ředitel školy

