Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace
Zábřežská 143, 789 72 Dubicko,

IČO 70934983,

Tel.: 583 449 129,

E-mail: ZS@dubicko.cz

č. j.: ZSDU 186/2020

Pokyn ředitelky školy k osobní přítomnosti žáků 9. třídy
za účelem přípravy na přijímací zkoušky
O časovém rozsahu pobytu ve škole rozhoduje ředitelka školy, rozvrh byl zaslán mailem rodičům
i žákům.
















Bude se střídat blok matematiky a českého jazyka.
Ostatní dny v týdnu se žáci budou účastnit vzdělávání na dálku také z jiných předmětů jako
doposud.
Žák před prvním vstupem do školy předloží rodiči podepsané čestné prohlášení.
Rodiče potvrdí, že se u jejich dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a
čichu apod.). Dále potvrdí, že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s
doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích
aktivitách svého dítěte. Vymezení rizikových osob najdete v čestném prohlášení. V případě, že
potvrzené čestné potvrzení žák neodevzdá, nebude mu umožněn vstup do budovy školy.
Formulář posíláme v příloze. V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si ho vyzvednout u
vstupu do školy (u zvonku) v době 7-14 hod.
Žáci se nebudou před školou shlukovat, přijdou v roušce ve stanovenou dobu. Do školy budou
vstupovat po jenom, nechají si změřit teplotu, půjdou do šatny, kde se přezují a potom si
vydezinfikují ruce. Pohybují se stále v roušce.
Žáci postupně odejdou do učebny angličtiny, kde si sednout po jednom do připravených lavic.
Roušky si zatím ponechají.
Během přestávky a pohybu po chodbě a WC musí mít roušku. O tom, zda bude výuka
probíhat v roušce, rozhodne učitel.
Je nutné mít s sebou 2 kusy roušky a igelitový sáček.
Ve třídě a na WC si budou žáci dezinfikovat ruce. Bližší poučení bude provedeno při nástupu
do školy.
Stravu dohodneme individuálně.
Docházka do školy je dobrovolná, je třeba se předem přihlásit emailem třídní učitelce, a to do
6. 5. 2020. Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny
později než k 11. 5. 2020.
V případě, že se žák k docházce přihlásí a nedostaví se, musí být jeho nepřítomnost
omluvena zákonným zástupcem.
Omluva bude zaslána předem nebo do tří kalendářních dnů po dnu nepřítomnosti na e-mail
třídní učitelky.

Další podrobnosti o hygieně provozu a čestné prohlášení najdete na webu školy - OCHRANA
ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020

V Dubicku 4. 5. 2020

PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

