Základní škola a mateřská škola Chraštice
Chraštice 44, 262 72 – Březnice

„Spolu a v pohodě“

V Chrašticích 7.5.2020
Váţení rodiče,
od pondělí 25. května 2020 je umoţněna osobní přítomnost ţáků prvního stupně základních škol
na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast ţáků nebude povinná. Organizace této
docházky se bude řídit pravidly vydanými MŠMT (zde). Tato moţnost je řešením zejména pro děti
rodičů, kteří to nutně potřebují např. z důvodu zaměstnání. Distanční (dálková) výuka bude
pokračovat jako doposud až do konce školního roku.
Ţádáme proto rodiče ţáků 1.- 5. ročníku, aby nám předběţně sdělili svůj zájem o nástup do školy
k 25. 5. 2020 prostřednictvím dotazníku, na který dostali odkaz v mailu.
Závazné přihlášení k nástupu dítěte do školy musí být provedeno nejpozději do 18. 5. 2020. Po
tomto datu jiţ nebude moţné ţáka do školní skupiny zařadit.
Vzhledem k prostorovým, organizačním a personálním moţnostem školy budou z přihlášených
ţáků vytvořeny skupinky po maximálně 12-15 ţácích (podle velikosti učeben) a v těchto skupinách
mohou být spolu děti z různých ročníků. Pokud počet přihlášených dětí výrazně překročí moţnosti
školy, můţe ředitel školy stanovit kritéria, podle kterých budou přijímáni ţáci jen do určitého počtu.
Vytvořené skupiny nebude po 25. 5. 2020 moţné jakkoliv měnit. Pedagogický dohled bude zajištěn
vţdy jedním pedagogickým pracovníkem školy na dopolední blok a druhým na odpolední blok (při
menším počtu skupin) nebo jedním pracovníkem po celý den (při větším zájmu). Tito pracovníci
budou přiděleni ke skupině na celý zbytek školního roku. Střídání pedagogů mezi skupinami
nebude moţné.
Dopolední blok bude zhruba od 8:00 do 12:00 hodin. Organizace nástupu do školy
a vyzvedávání ţáků bude velmi komplikovaná, protoţe děti z různých skupin se nemají potkávat
(při příchodu, odchodu ze školy, během přestávek, v jídelně, atp.). Proto budeme upřesňovat
informace o jejich organizaci a průběhu denního reţimu aţ konkrétním skupinám. Je také moţné,
ţe skupiny budou nastupovat do školy v různých časech.
Odpolední blok bude probíhat od 12:00 do 15:00 hodin a aktivity se zde budou řídit principy
ŠVP školní druţiny. Školní druţina jiţ do konce roku nebude otevřena, účast v odpoledním bloku je
bezplatná (o způsobu vrácení jiţ uskutečněných plateb za školní druţinu budete informováni).
Obecně lze říci, ţe v dopoledním bloku bude probíhat vzdělávání dle současných pravidel pro
distanční výuku, která bude i nadále hlavním způsobem vzdělávání v naší škole. S největší
pravděpodobností výuku na dálku budou i nadále zajišťovat třídní učitelky a pedagogický
dohled ve škole zajistí naši pedagogičtí asistenti a vychovatelky ŠD.
Ve škole nebudeme známkovat a ţáci navštěvující školu nebudou nijak zvýhodněni oproti ţákům
plnícím v domácím prostředí dálkovou (distanční) výuku. Průběţně budeme informace o nastavení
výuky a docházky do školy upřesňovat a rozšiřovat.
V tuto chvíli děláme vše proto, abychom zajistili chod školní jídelny a poskytovali tak po
dopoledním bloku ţákům teplý oběd. V tomto případě jsme ovšem ještě více limitováni
maximálním mnoţstvím skupin, pro které budeme schopni za plnění přísných hygienických a
organizačních podmínek stravování zajistit, protoţe jídelnu budou vyuţívat také děti z MŠ. Po
pouţití školní jídelny musí být stoly a ţidle po kaţdé skupině ze ZŠ i MŠ dezinfikovány, coţ
samozřejmě prodlouţí dobu výdeje stravy a zvýší nároky nejen na organizaci, ale i na personální a
materiální zajištění tohoto procesu.
IČ: 68998503

Tel: 318 695 382, 739 691 120

Mail: skola@zschrastice.cz

Datová schránka: xtpdtf4

V případě, ţe ţák nebo jakákoliv osoba, která s ním ţije ve společné domácnosti, patří do rizikové
skupiny tím, ţe splňuje alespoň jeden z níţe uvedených rizikových faktorů, doporučujeme
zákonným zástupcům dítěte, aby zváţili všechny okolnosti a zodpovědně rozhodli o účasti ţáka na
vzdělávacích aktivitách s vědomím všech moţných rizik.
Při prvním vstupu do školy musí zákonný zástupce každého žáka předložit vlastnoručně
podepsaná tato prohlášení:
a) písemné seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví;
b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nemůţe být ţákovi osobní účast ve škole
umoţněna.
Rizikové faktory jsou následující:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze (tj. vysoký krevní tlak).
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Nabízíme všem rodičům moţnost zapojit se do diskuze nad konkrétními podmínkami vzdělávání
ve škole i na dálku tím, ţe se zúčastníte 2. KAVÁRNY PRO RODIČE ON-LINE, která se uskuteční
v úterý 12.5.2020 od 17.30 hodin. Zde vám ředitel školy i jednotliví pedagogové odpoví na vaše
dotazy, které můţete zasílat předem na e-mailovou adresu karel.derfl@zschrastice.cz.
Odkaz na úterní setkání s rodiči jiţ máte v mailu a dostanete ho znovu od TU v pondělí 11.5.2020
spolu s týdenním plánem.
Celá příprava znovuotevření je do značné míry závislá na konečném počtu školních skupin. Věřte,
ţe se budeme snaţit zabezpečit co nejméně komplikovaný provoz školy. Pravidla, která jsou velmi
přísná a organizačně omezující, však plně respektujeme a budeme dělat vše, abychom zabezpečili
jejich dodrţování.
Přeji všem pevné zdraví a krásný prodlouţený víkend!
S pozdravem Karel Derfl, ředitel školy
--
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