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Vážení rodiče,
sděluji  Vám, že na základě rozhodnutí  MŠMT se opětovně otevírají  školy.  Jedná se o I.
stupeň základního vzdělávání od 25. 5. 2020. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této
nabídky využijí. Škola nebude sledovat absenci žáků. Docházka není povinná. I nadále bude
pokračovat distanční vzdělávání, které budou zabezpečovat pedagogové jako doposud.

Vnímáme,  že rodiče mohou mít  obavu své dítě  za stávající  situace  do školy dávat.  Proto
potřebujeme nejpozději do 13. 5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich dětí do
ZŠ, abychom dle vašeho zájmu mohli rozhodnout o podmínkách znovuotevření ZŠ. Prosíme,
abyste  k  vašemu  rozhodnutí  přistoupili  velmi  zodpovědně  a  své  stanovisko  potvrdili  v
dotazníku, který je na webových stránkách školy. Dotazník je možné poslat na email školy,
vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy, zaslat poštou.

 Provoz  základní  školy:  příchod  ke  škole  od  8,00  –  8,15  hodin  podle  rozpisu  a
rozdělení do skupin. (Bude upřesněno podle přihlášených žáků – viz. Dotazník otevření ZŠ)

 Do školy je zákaz vstupu cizích osob!
 Žáky  před  školou  bude  vyzvedávat  pověřený  pedagogický  pracovník.  Vstup  do

budovy školy je umožněn pouze zaměstnancům a žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude

mít  na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  Po příchodu do třídy si musí
každý žák po dobu 30 sekund mýt ruce tekutým mýdlem a vodou, poté použít dezinfekci na
ruce – dále po každém vyučovacím bloku, odchodu do jídelny atd. 

 Pro  příchod  ke  škole  a  pohyb  před  školou  se  vztahují  obecná  pravidla  chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouška
(děti i  jejich doprovod), dodržení odstupů 2 metry. Je zakázáno shromažďování osob před
školou.

 Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.
 Do skupin budou žáci rozděleni nejspíše různých ročníků (max. 15). Každý žák bude

sedět  sám v jedné lavici  a  dodržovat  odstup od ostatních  2  m.  Složení  skupin  nelze
měnit,  nesmí docházet  ke kontaktu mezi  skupinami.  Skupiny žáků budou po celý den
oddělené (ve školní jídelně, i při dopoledním a odpoledním programu). Dopoledne nepůjde o
klasické vyučování, žáci budou pod pedagogickým dohledem plnit úkoly, které jsou zadávány
domů. 

 Zvýšený bude dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách:  po jednom na
chodby, WC, omezení volného pohybu žáků.

 Tělesná výchova je zakázána.
 Odpolední program školní skupiny je do 16, 00 hodin. Úplata za školské služby se

neplatí (běžně 100,-Kč měsíčně/ žák), nejedná se o školní družinu.
 Vyzvedávání žáků: Žáci mohou odcházet ze školy sami (potvrzené rodičem). Pokud

budou své dítě  vyzvedávat  rodiče  – ve  vestibulu  školy zazvoní  na příslušnou třídu,  sdělí
jméno, odejdou před budovu školy, kde vyčkají na příchod svého dítěte. Vyzvedávat dítě lze
po ukončení dopoledního bloku (cca 12,15 hod – bude upřesněno přihlášeným). Žáci, kteří
budou chodit na oběd, případně se zúčastní odpoledního bloku, mohou odcházet od cca 13,00
hodin. V případě, že žáci budou ve venkovním areálu školy, je možné si je vyzvednout tam,
rodiče jsou povinni mít roušku a dodržet odstup od ostatních dětí minimálně 2 m. 
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 Účastnit  se  vzdělávání  ve  školní  skupině  může  dítě,  které  nevykazuje  známky
onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel…). Do ZŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje
jakékoli příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v
případě zjištění rizikových příznaků dítě do ZŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů.
Při podezření na COVID – 19 škola informuje rodiče, kteří si žáka okamžitě vyzvednou a
spádovou hygienickou stanici. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit,
zda se jedná o nemoc či alergii.

 Stravování (oběd) bude zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek. Svačiny a
pitný režim škola zajišťovat nebude.

 Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy – v případě, že se dítě vrátí do ZŠ, rodiče
již nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

 Složení  skupin  je  neměnné,  rodiče  jsou  povinni  žáka  omlouvat  a  v případě
nepřítomnosti žáka delší než 3 dny musí rodiče sdělit důvod nepřítomnosti a dohodnout se
s ředitelkou školy, zda bude do skupiny nadále docházet.

 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 
 Přijetí  žáka  do  školní  skupiny  je  podmíněno  tím,  že  zákonný  zástupce  před

prvním vstupem do školy podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených  MZ  a  čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního
onemocnění  (např.  horečka,  kašel,  dušnost,  náhlá  ztráta  chuti,  čichu…). (viz  čestné
prohlášení)

V Nové Vsi nad Nisou
Dne: 5. 5. 2020 Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy


