INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKA
– účastníka vzdělávání v ZŠ Ratíškovice v období 11.5./25.5. – 30.6.2020
na základě směrnice Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce
školního roku 2019/2020, vydané MŠMT ČR dne 30.4.2020
1.

V pondělí 11. května 2020 budou zahájeny konzultace a občasné vzdělávací aktivity v menších vzdělávacích
skupinách do počtu 15 žáků pro žáky 9.A stěžejních předmětech (MA, ČJ) a formou třídnických hodin. Cílem
je příprava žáků na přijímací zkoušky. Za organizaci vzdělávání odpovídá třídní učitel.

2.

V pondělí 25. května 2020 bude zahájeno vzdělávání žáků 1. stupně formou školních skupin do počtu 15
žáků a organizované zájmové aktivity (školní družina) – jedno dítě v lavici bez možnosti změny složení skupin.
Za organizaci vzdělávání odpovídají třídní učitelé (vedoucí vzdělávacích skupin).

3.

Výuka bude probíhat podle nového Rozvrhu hodin. Organizaci a průběh vzdělávání žáků 1. stupně na období
25.5. – 30.6. zveřejní škola nejpozději 22. května 2020. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně
každý pracovní den. Příchod (vstup) žáků do školy (8.00 – 10.00 hod. po 10 minutách) i výdej stravy v jídelně
(11:00 – 14:00 hod. po 10 minutách) bude časově odstupňován a upřesněn do 22.5.2020.

4.

V „dopolední části“ bude probíhat vzdělávání žáků dle ŠVP školy, v „odpolední části“ bude probíhat zájmové
vzdělávání žáků přihlášených do školní družiny, a to minimálně do 16.00 hodin (to nevylučuje vyzvednutí
dítěte v dřívějších odpoledních hodinách). Ranní družina není poskytována.

5.

Školní jídelna bude vydávat obědy pro všechny strávníky od 25. května 2020 v době 11:00 – 14:00 hod.

6.

Zákonný zástupce žáka je povinen:
6.1. Vyjádřit zájem o docházku do školy (SMS zpráva nebo email třídnímu učiteli), a to:
 v případě žáků 1. stupně do 18. května 2020
 v případě žáků 9.A do 7. května 2020
6.2. informovat vedení školy, zda dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat školu a nepatří mezi tzv. osoby
s rizikovými faktory prostřednictvím pravdivě a úplně vyplněného formuláře MŠMT ČR „Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, který žák odevzdá vyplněný při
1. návštěvě školy – nejdříve 25.5.2020. Pokud dítě patří do okruhu osob s rizikovými faktory,
doporučuje MŠMT, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví
ČR a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud zákonný zástupce
„Čestné prohlášení“ nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!
6.3. informovat písemně vedení školy, zda „Moje dítě „XY“ – žák 1. stupně – se nezúčastní vzdělávání od
25.5.2020“ prostřednictvím emailu školy: zs701@centrum.cz nebo zs.ratiskovice@tiscali.cz
6.4. vyzvednout si bezodkladně dítě, které se účastní vzdělávání, pokud se náhle změní jeho zdravotní stav
6.5. informovat bezodkladně vedení školy, pokud se v rodině (společné domácnosti žáka) projeví příznaky
virového infekčního onemocnění – horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.
6.6. vybavit žáka vlastními hygienickými potřebami – jednorázové papírové kapesníky, min. 2 ks ochranných
prostředků úst a nosu (rouška, ústenka, šátek, šál,…), igelitový sáček na uložení použitých roušek,
igelitový sáček na použité papírové kapesníky, dezinfekční prostředek.

7.

Rodiče, doprovázející dítě do školy, předají dítě vedoucímu vzdělávací skupiny (třídnímu učiteli) před
budovou školy ve stanovený čas. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

8.

Při vyzvedávání žáků ze školy čekají rodiče (zákonní zástupci, pověřená osoba) před budovou školy. Svůj
příchod ke škole oznámí prozvoněním nebo SMSkou na mobil učitele, popř. vychovatelky ŠD.

9.

Omlouvání žáků přijímá třídní učitel prostřednictvím SMS zprávy nebo emailem, popř. vedení školy na email:
zs701@centrum.cz nebo zs.ratiskovice@tiscali.cz • Třídní učitel vede evidenci o docházce žáků do skupin.
Absenci eviduje třídní učitel žáka, která se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

10. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Složení
vzdělávacích skupin je do 30.6.2020 neměnné!!! (MŠMT doporučuje vytvářet skupiny z žáků jedné třídy
nebo jednoho ročníku a neměnit vedoucí vzdělávací skupiny.)
11. Hodnocení výsledků vzdělávání bude probíhat v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků
vzdělávání žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020, a dokumentem MŠMT Postup při hodnocení výsledků
vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí šk. r. 2019/2020 ze dne 27.4.2020.
Ratíškovice, dne 5. května 2020

PhDr. Josef Hanák, v.r.
ředitel školy

