Informace o obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020
Základní škola Vintířov obnovuje k 25. 5. 2020 svůj provoz a to za podmínek, které vydalo
MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví v manuálu „Ochrana zdraví a provoz
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
Rodiče nemají povinnost posílat své dítě do školy k dennímu vzdělávaní – návrat do školních
lavic je dobrovolný. Absenci svého dítěte nemusí zákonný zástupce dokládat omluvenkou a
nebude uváděna na závěrečném vysvědčení. I nadále platí, že hlavní variantou je vzdělávání
dálkové – vyučující vkládají učivo na webové stránky jednotlivých tříd, komunikují s rodiči
pomocí e-mailu, telefonicky. Ve škole bude učivo připravené i v tiskové podobě.
Zákonný zástupce nejpozději do 18. 5. 2020 sdělí, zda jeho dítě do školy k 25. 5. 2020
nastoupí či ne. Žáka nelze přijmout později než 25. 5. 2020.
Každý zákonný zástupce před nástupem dítěte do školy odevzdá podepsané „Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a „Informace o
obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020.“ Oba tyto dokumenty jsou také k dispozici na
webových stránkách školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nelze jeho
dítě přijmout ke vzdělávání od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Podmínky k zajištění provozu ZŠ Vintířov


S ohledem na počet žáků ve třídách se utvoří „studijní skupiny“ – buď zůstanou
jako samostatná třída nebo dojde k jejich spojení – upřesníme. Složení skupin bude
však neměnné po celou dobu pobytu ve škole (dopoledním i odpoledním) a to až do
30. 6. 2020. O zařazení žáků do studijních skupin rozhoduje ředitelka školy.



Tyto skupiny si bude ráno vždy v 7:40 vyzvedávat pedagogická pracovnice před
školou a do budovy školy již vchází s rozestupy. Pro všechny osoby nacházející se
před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.



Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám. Šatna ve škole nebude k dispozici. Obuv a svršky si budou žáci jednotlivých
skupin odkládat v náhradních prostorách. Při vstupu do třídy si vždy důkladně umyjí
a vydezinfikují ruce.



Jednotlivé studijní skupiny se v průběhu pobytu ve škole nesetkávají. Škola je
oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Pedagogické
pracovnice zajistí i jednotlivé odchody na toalety atd.



Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
Používání roušky, dodržování rozestupů.
Použití dezinfekčních prostředků (na každé toaletě a v učebnách).
Opakované porušování hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění
zákonného zástupce žáka, může být důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.



Výuka ve všech studijních skupinách (třídách) bude ukončena každý den v 11:40
s tím, že jednotlivé skupiny budou opouštět školu v 5 minutových intervalech tak,
aby nedošlo ke kumulaci osob před budovou školy. Žáky, kteří zůstávají v
odpoledním „náhradním provozu ŠD“, si převezmou pedagogické pracovnice,
které s nimi zůstanou až do jejich odchodu domů (více o náhradním provozu ŠD
níže).
Shrnutí provozní doby školy
Výuka začíná každý den v 8:00 (přebírání žáků v 7:40 před budovou školy) a je
ukončena pro všechny skupiny (třídy) v 11:40. Po ukončení odchází žáci samostatně
domů nebo si je před budovou školy vyzvednou rodiče (důraz na rozestupy a nutnost
zakrytí úst a nosu). Náhradní provoz ŠD je poskytován nejdéle do 15:30 (po
vyučování si je převezmou pedagogické pracovnice). Ranní ŠD není poskytována.



Používání roušky v prostorách školy je povinné. Vyučující může rozhodnout o
sundání roušky v případě, že žáci jsou od sebe 2 - 1,5 metru daleko (sedí každý sám
v lavici). Při skupinové práci, o přestávkách, ale také v odpoledním programu
(náhrada ŠD) je však povinná. Roušky si rodiče pro své děti zajišťují sami.



Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.



Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Vyučující má možnost (a je tak
i doporučeno) zařazovat pobyt venku do výuky, o přestávkách, ale pouze v areálu školy
(v případě ZŠ Vintířov do přilehlého parku u školy). Opět je nutné dodržovat odstup od
dalších skupin. Aktivity mimo „areál“ školy nejsou možné.
Náhradní provoz ŠD
Ranní ŠD není poskytována.
Odpolední náhradní program ŠD je realizován vždy v téže skupině a prostorách
jako dopoledne (třída nebo přilehlý park školy). Oběd nebude pravděpodobně
k dispozici, proto bude žák svými rodiči vybaven svačinou, která oběd nahradí.
Každou skupinu bude vést jedna pedagogická pracovnice. V odpolední náhradní
ŠD musí mít žák roušku po celou dobu pobytu.
Na základě výše zmíněných skutečností žádáme rodiče, aby odpolední „náhradní
ŠD“ využili pouze v případě, že to je nezbytně nutné a po dobu nezbytně nutnou.

Zajištění hygieny a dezinfekce prostor školy
Každý den proběhne po ukončení provozu důkladná dezinfekce všech využívaných
prostor (učebny, WC…) a předmětů (školních lavice, stoly a povrchy, jako jsou např.
kliky, vodovodní baterie, učební pomůcky…). K čištění prostor bude také k dispozici
„generátor ozonu“, který zbaví dané prostory virů a bakterií.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a
s Informacemi o obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020,
souhlasím s nimi a žádám o zařazení svého syna (své dcery) k dennímu vzdělávání na Základní
škole Vintířov, okres Sokolov od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Jméno a příjmení zákonného zástupce……………………………………….……
Ve Vintířově dne………………Podpis zákonného zástupce …………………….

