Vážení rodiče,
od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách
formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná, a proto Vás oslovujeme s prosbou o vyplnění
návratky, která se týká zjištění zájmu o umístění žáka do školní skupiny od tohoto data. Vaše zpětná odpověď
je pro nás důležitou informací. Na dotazy typu „Kdo povede jednotlivé skupiny“ nebo „Jak bude vypadat složení
školní skupiny“ nejsme nyní schopni odpovědět. Skutečné řešení provozu je závislé na výsledku tohoto zjištění
a na personálních možnostech školy.
Všichni žáci budou denně v dopoledním vzdělávacím bloku mít aktivity do 11,10 hodin (4 vyučovací
hodiny). Vzdělávací obsah bude takový, který bude žákům zadáván i na dálku v rámci tzv. distančního
vzdělávání.
Ranní školní družina není. Cílem odpolední části by měla být možnost zajistit žákům zájmové vzdělávání.
Složení skupin v dopolední i odpolední části je neměnné, nelze ani navýšit počet žáků, neměli by se měnit ani
zaměstnanci přidělení ke skupině. Vzhledem k omezenému počtu vychovatelek a školního asistenta můžeme
zajistit odpolední aktivity pro 3 skupiny žáků. Budeme se snažit vyjít vstříc nejmladším žákům (kritériem
upřednostnění bude věk dítěte – mladší budou mít přednost). Předpokládáme, že se bude jednat o prvňáčky a
druháky, na doplnění třeťáky. Žáky čtvrté a páté třídy nebude asi proto možné do odpoledních aktivit zařadit.
(Pro doplnění - pokud žák nebude přítomen v „odpolední“ době pobytu pro školní skupinu, bude mu úplata za
školní družinu i za tuto dobu vrácena).
Vzhledem k tomu, že nemůžeme zajistit podmínky stanovené pro školní stravování, pokud budete mít
zájem, aby dítě pobývalo ve škole i v odpoledních hodinách, je vhodné, aby si dítě do školy přineslo vlastní
stravu (větší svačinu; ohřívání jídla ve škole není možné).
O přesných podmínkách provozu školy k zajištění hygienických a epidemiologických opatřeních budete
informováni.
Pokud se rozhodnete pro návrat dítěte do školy, žáci
-

-

přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení (čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve
škole umožněna).
budou mít denně s sebou minimálně 2 roušky denně a sáček na uložení roušky (při příchodu a ve
společných prostorách je nutno roušku nosit).
po projevení zájmu budou oni i zákonní zástupci seznámeni s hygienickými pravidly, které bude třeba
dodržovat

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. května 2020. Žádáme vás
o navrácení dotazníku do školy (naskenovat a zaslat na e-mail skola@zs-sedlnice.cz nebo vhodit do schránky
školy..) do tohoto data.
Pokud do uvedeného data neobdržíme vrácenou návratku, předpokládáme, že o osobní přítomnost dítěte
ve škole nemáte zájem.
--------------------------------------------------------- NÁVRATKA -------------------------------------------------DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
Jméno a příjmení dítěte, třída: ………………………………………………………..
Vyberte prosím jednu možnost (zakroužkujte):
a) Mám zájem pouze o dopolední vzdělávací blok (7.30 – 11.10)
b) Mám zájem o dopolední i odpolední pobyt ve škole (7.30 – 15.30), předpokládaná doba odchodu: ………
c) Mé dítě bude pokračovat v distančním vyučování (zůstane doma)
Datum: …………………..

Podpis zákonného zástupce: ……………………..

