ŠAFRÁNKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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příspěvková organizace
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Věc: informace o dalším průběhu vzdělávání žáků 2.stupně
Šafránkovy základní školy dle „Ochrany zdraví a provozu
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“
Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní
přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních
aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových
aktivit budeme volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITOU BUDE I PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ AŽ DO 30. ČERVNA 2020
VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU.
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně
neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle
konkrétních potřeb.
Při prvním vstupu do školy předloží žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (seznámení s vymezením
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění).
Hygienická opatření:
Cesta ze školy a do školy:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v
bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Vstup do budovy
Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
Poskytování školního stravování
Pokud bude žák využívat školní stravování, musí zákonný zástupce tuto skutečnost nahlásit do
čtvrtka 4. června vedoucí školní jídelny p. Sládkové.
Školní stravování – obědy ve školní jídelně – bude poskytováno žákům 2.stupně od 8.6.2020
za daných hygienických podmínek, pouze žákům závazně přihlášeným uvedeným způsobem
do 4.6.2020. Stravování žáků 2.stupně bude probíhat v době od 11.00 do 11.20 hodin
vzhledem k tomu, že v jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků
1.stupně.
Harmonogram vstupu jednotlivých tříd 2. stupně do školy:
6. ročník: vždy v pondělí 8. 6., 15.6., 22.6., v době od 8:10 –12:40
7. ročník: vždy v úterý 9.6., 16.6., 23.6, v době od 8:10 –12:40
8. ročník: vždy ve středu 10. 6., 17.6, 24. 6., v době od 8:10 –12:40
9. ročník: vždy ve čtvrtek 11. 6., 18.6., 25.6. v době od 8:10 –12:40
Podrobný rozvrh dnů obdrží žáci od třídních učitelů, na období 8. -11.6.2020 bude zvěřejněn
na webových stránkách školy v sekci Aktuality.
Ukončení školního roku 2019/2020 – učebnice, vydávání vysvědčení
Učebnice u žáků 1. – 8. třídy z aktuálního školního roku budou vybírány v září 2020. Třídní
učitelka žáků 9.třídy oznámí žákům způsob a čas pro vrácení učebnic, knih ze školní knihovny,
případně dalších pomůcek. Způsob vydávání závěrečného vysvědčení bude upřesněn dle
aktuální situace. Prosíme, sledujte webové stránky školy.
Docházka do školy není povinná, bude probíhat ve skupině žáků v maximálním počtu 15 žáků,
budou splněny podmínky: jeden žák v lavici s danými rozestupy mezi lavicemi. Zákonný zástupce
je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 5. 6. 2020 do 10:00 hodin těmito způsoby:
1) třídní učitelce daného ročníku prostřednictvím emailu či telefonické komunikace (pro Vás
obvyklou komunikací)
2) na tel. čísle 731410919 Mgr. Boženě Kodýtkové, ředitelce školy
Škola bude pro žáky pro vstup do budovy otevřena od 7:45 hodin.
Prosíme před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními (není tedy
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Těšíme se na další spolupráci.
S úctou Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy
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Věc: Osoby s rizikovými faktory,
co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
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.
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).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelkou školy předem informováni (v rámci
sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný
zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
S úctou k Vám
Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…............................................................................................................................................................
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V .......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
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.
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).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

