Masarykova základní a mateřská škola Melč, okres Opava,
příspěvková organizace
V Melči 4. května 2020
Č. j.: MZŠaMŠMe/166/2020

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU
1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče, zástupci žáků 1. stupně,
v stručných, výstižných a důležitých bodech Vám předkládáme skutečnosti o organizaci základního
vzdělávání na 1. stupni, provozu základní školy a hygienických opatřeních, kterými je nutno se striktně řídit,
a to po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení:














Základní školy v Melči i ve Štáblovicích se otevřou v pondělí 25. května 2020, přičemž délka
provozu základních škol bude v Melči od 7.35 do 11.15 hodin, ve Štáblovicích od 8.00 do 11.40 hodin
(4 vyučovací hodiny; o změnách v rozvrhu budou žáci informováni 25. 5. 2020), provoz skupin
v rámci školní družiny bude jen v odpoledních hodinách (do 16.00 hodin v Melči, do 15.05 hodin
ve Štáblovicích; tedy ranní družina nebude poskytována) a školní stravování bude poskytováno
v běžné podobě, ovšem za zpřísněných hygienických podmínek.
Zákonný zástupce žáka JE POVINEN vyjádřit zájem o docházku do školy, případně do
odpolední školní družiny a takto učiní nejpozději do 18. května 2020 (včetně) na email třídního
učitele žáka (viz webovské stránky školy). Nástup žáka do školy je dobrovolný, ale závazný a
neměnný (žáka nelze zařadit do vzdělávacích skupin dodatečně). Omlouvání nepřítomnosti žáka bude
probíhat obvyklým způsobem, dle školního řádu.
Žáci budou na základě získaných informací rozděleni do skupin (maximálně 15členných). O
zařazení do skupin budou rodiče/zástupci žáka informováni 20. května 2020 prostřednictvím
webovských stránek školy.
Při prvním vstupu do školy MUSÍ žák předložit písemné seznámení s vymezením rizikových
skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví a písemným čestným prohlášením o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (v rámci jednoho dokumentu viz příloha) podepsané
svým rodičem/zástupcem. Bez tohoto písemného prohlášení nemůže žák základní školu navštěvovat
(bude poslán domů).
Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili rizika pobytu svého žáka v základní škole, zvláště v případech, kdy
jejich dítě přichází do styku s osobami s rizikovými faktory.
NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest NESMÍ do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje příznaky
infekce, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni rodiče/zástupci žáka s výzvou
k okamžitému vyzvednutí.
Na cestě do (a z) základní školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (žák
má ústa a nos zakryty rouškou; dodržuje odstup 2 metrů od jiných osob).
Žáci do (a ze) školy přicházejí (a odcházejí) samostatně, dbají pokynů dohlížejících pracovníků školy.
Při vyzvedávání žáků ze školy rodič/zástupce zazvoní u vchodu do budovy školy a vyčká příchodu
svého dítěte, do budovy školy nevstupují. Žádáme rodiče, aby své děti do areálu školy nedoprovázeli,
pokud potřebují ve škole něco bezodkladně vyřídit, pohybují se v prostorách školy VŽDY v roušce,
a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.








Žáci základní školy se ve společných prostorách školy pohybují s rouškou, proto budou mít žáci
každý den čistou roušku na obličeji a náhradní roušku v sáčku v aktovce k dispozici (zajistí rodič).
Žáci mají také připraven sáček na odkládání roušky během vyučování a stravování.
Po celou dobu pobytu žáka v základní škole budou dodržována zvýšená hygienická opatření (mytí
rukou, pravidelné větrání, nebude probíhat výuka tělesné výchovy). Porušování uvedených opatření je
po upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze
skupiny. Je zakázáno nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou, včetně hraček.
Úplata za školní družinu v měsících duben, květen, červen bude vrácena.
Po zahájení provozu 1. stupně základní školy nebude vystavováno potvrzení o jeho uzavření.
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