Pravidla pro přijímání žáků do školních skupin v ZŠ Chýnov, okres Tábor
vytvořená k naplnění dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy odesláním či
odevzdáním přiloženého formuláře Žádosti o přítomnost žáka ve školní skupině
nejpozději do 15. 5. 2020, a to buď do schránky u hlavního vchodu do školy, nebo
formou naskenovaného dokumentu na email třídnímu učiteli.
2. Před prvním vstupem žáka do školy musí škola obdržet zákonným zástupcem
podepsané Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tento dokument
nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
3. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
4. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
5. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků
ve škole do 30. 6. 2020.
6. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit.
7. Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků, ale pokud to bude možné,
budou školní skupiny tvořeny žáky jedné třídy nebo jednoho ročníku.
8. V případě, že škola nebude schopna pokrýt svými zaměstnanci celý časový rozvrh
vzdělávání, budou přijata následující opatření:
a. U žáků 5. tříd bude zajištěno vzdělávání pouze v dopoledním bloku.
Přibližně ve 12.30 hod. budou po obědě žáci odcházet domů.
b. U tříd 1. až 4. ročníku dojde k vytvoření školních skupin, ve kterých se
budou prolínat žáci z různých tříd v rámci příslušných ročníků. To bude
provedeno proto, aby vzniklo minimum skupin, u kterých budeme muset
zajistit odpolední vzdělávání. Rozřazení žáků se bude řídit časem
odchodu dítěte ze školy (viz Vámi uvedený údaj v Žádosti o účast žáka).
Z toho vyplývá, že vzdělávání v některých skupinách 1. až 4. ročníku povedou např.
učitelé 2. stupně, asistenti pedagoga nebo vychovatelé školní družiny a že žáci tedy
nemusí mít své třídní učitele.
9. Škola povede evidenci docházky žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny,
bude škola požadovat od zákonného zástupce důvod nepřítomnosti a informace o tom,
zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Organizace vzdělávací aktivity žáků školních skupin v ZŠ Chýnov, okres Tábor

1. Základní škola Chýnov zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky školy.
2. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
3. Žáci se v rámci jednotlivých školních skupin shromáždí podle časového rozvrhu před
určeným vstupem do školy, kde vyčkají příchodu pedagoga, který je vyzvedne. Vstup
do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
4. Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušky (ústenky,
šátek, šál).
5. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky (šátky, šály) a sáček na
uložení.
6. 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.
7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu),
nesmí do školy vstoupit.
8. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude ihned umístěn
do samostatné místnosti. Poté bude kontaktován zákonný zástupce, který
neprodleně žáka vyzvedne ze školy.
9. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině budou stálí a nebudou se měnit.
10. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že jeden žák je v jedné lavici.
11. Během pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagog roušky nosit, pokud je zachován
rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí roušky nosit i ve třídě.
12. Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla
zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
13. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga,
vychovatelé školní družiny).
14. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední část (vychází ze vzdělávacího obsahu
ŠVP školy) a odpolední část (vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny).
15. Výuka výchov (Tv, Pč, Vv, Hv) v běžné podobě nebude realizována.
16. Případná výuka jazyků bude možná jen ve třídách, kde vyučující 1. stupně jazyk
ovládá. Vyučující nemůže přejít do jiné skupiny.
17. Online výuka nebude probíhat souběžně se školní výukou.
18. Pokud se v období od 25. 5. (školní výuka) vyskytne v některé rodině pozitivní případ
nákazy, bude muset celá skupina do karantény. Je i na zvážení rodičů, kteří pracují
v rizikovém prostředí, zda své děti do školy pošlou.
19. Poskytování školního stravování bude zajištěno od 25. 5. v rámci hygienických a
epidemiologických pravidel v době od 11 do cca 12.30 hod???. Obědy je možné
přihlásit v elektronickém systému. Čas bude upřesněn až na základě počtu
vytvořených skupin.

Žádost o účast žáka ve vzdělávacích aktivitách
ve školní skupině žáků 1. stupně školy
Tímto vyjadřuji zájem o docházku svého syna (své dcery)

…………………………………………………………………………………………..

do školní skupiny Základní školy Chýnov.

Můj syn (má dcera) bude ze školy odcházet (resp. bude vyzvedáván/a)

v ………………………………………
(uveďte prosím nejzazší časový údaj v rámci celého týdne)

V ………………………. dne ……………………..

……………………………………………
jméno a příjmení zákonného zástupce
(hůlkovým písmem)

……………………………….
podpis zákonného zástupce

