Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Informace k dobrovolné přítomnosti žáků 1. stupně
ve škole 25. 5. – 30. 6.
-

-

-

-

škola se řídí Manuálem MŠMT k provozu ZŠ do 30. 6. 2020,
přihlásilo se cca 160 žáků 1. stupně, což je 80%,
nikdo z pedagogů školy se neoznačil za osobu s rizikovým faktorem, nevykazuje
příznaky viru a je připraven pro práci s přihlášenými dětmi ,
vzhledem k povinnosti tvořit skupiny max. po 15-ti žácích a personálním možnostem
školy jsme vytvořili celkem 12 skupin,
rozdělení provedly třídní učitelky (hledisko odpolední družiny, vědomostní
a psychosomatická úroveň žáků aj.),
před budovou ZŠ musí žáci dodržovat pokyny v souladu s mimořádným opatřením
(rouška, rozestupy),
před budovu ZŠ musí žáci přicházet na určitý čas, pokud možno co nejpřesněji
(nechodit dříve ani později),
zde si je v daný čas vyzvedne přidělená učitelka, následuje přezutí a dezinfekce rukou,
rodiče i žáci od svých učitelek obdrží rozvrh hodin včetně příchodů ke škole, ukončení
výuky a skupinu, do které byli zařazeni,
žáci mají za povinnost mít u sebe minimálně 2 roušky a mikrotenový sáček,
první třídnickou hodinu 25. 5. budou žáci poučeni o organizaci a hygienických
pravidlech, v případě neplnění těchto pokynů mohou být z další účasti ve škole
vyloučeni,
z preventivního epidemiologického opatření není možné, aby prezenční výuku AJ
zajišťovala ve všech třídách Mgr. Kostelníčková. Ta bude nadále vzdělávat distančně,
většina vyučujících prvního stupně ale bude přihlášeným dětem s angličtinou pomáhat,
pokud bude žák během pobytu v ZŠ vykazovat některý z možných příznaků nemoci
COVID-19, bude okamžitě umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce si jej
musí neprodleně vyzvednout,
v ZŠ je a bude prováděna důkladná a pravidelná dezinfekce všech prostor,
škola má k dispozici bezdotykový teploměr,
stravování (oběd) přihlášených žáků bude probíhat ve školní jídelně po skupinách,
školní svačiny nebudou, připravte prosím svým dětem vlastní,
v každé třídě, na WC a před jídelnou je k dispozici antibakteriální mýdlo, dezinfekce
a jednorázové papírové ručníky,
každý žák má svou vlastní lavici,
přihlášené žáky musí zákonný zástupce v případě jejich nepřítomnosti 25. 5. – 30. 6.
písemně omluvit třídní učitelce (škola eviduje docházku přihlášených žáků),
v případě dotazů se neváhejte obrátit na třídní učitelku, případně vedení školy,
prosíme vás o spolupráci a pochopení, není to jednoduché ani pro nás, ale společně to
zvládneme .

V Dolních Bojanovicích 19. 5. 2020
Mgr. Martin Maňas
ředitel školy

