Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Informace a pokyny k zahájení vzdělávacích aktivit k organizaci vzdělávacích aktivit
žáků 2. stupně ZŠ v závěru školního roku 2019/2020
1. Organizace vzdělávacích aktivit
• Škola vytvoří skupiny žáků v max. počtu 15 v jedné učebně na základě vyplnění elektronické
přihlášky zákonným zástupcem (konečné rozdělení skupin a jejich časový harmonogram
oznámíme nejpozději v pátek 5. 6. 2020 prostřednictvím Edupage). Skupiny po celou dobu
vzdělávacích aktivit již nemusí být neměnné, ale budeme se snažit organizačně zajistit jejich stálé
obsazení. Při skládání školních skupin budeme preferovat složení v rámci tříd podle zavedených
skupin dle původního rozvrhu (1. skupina, 2. skupina) a počtu přihlášených žáků. Každá skupina žáků
bude mít vytvořený časový harmonogram vzdělávacích aktivit, tzn., nástup do školy, rozvrh aktivit,
přestávky, stravování ve školní jídelně, s cílem oddělení skupin žáků. Vzdělávací aktivity pro nově
vytvořené skupiny žáků povedou vyučující daných předmětů a třídní učitel. V případě nutnosti je
možné přihlásit do vzdělávacích aktivit i žáky 1. stupně ZŠ (důvod např. starší sourozenci hlídají
mladší, aj.).
• Stanovili jsme z organizačních a hygienických důvodů čas nástupu žáků do školy 8.00 – 8.25 hod (v
5 min intervalech podle skupiny) a časy odchodu v intervalech v době od 12.15 do 12.45 hod dle
časového harmonogramu školní skupiny.
• Zákonný zástupce v případě zájmu vyplní elektronickou přihlášku nejpozději do úterý 2. 6. 2020 do
20.00 hodin. Žádáme o dodržení termínu z důvodu složitosti organizace a přípravy nástupu žáků
do školy.
• Odkaz na elektronickou přihlášku: dole pod textem.
• Zákonný zástupce žáka se zaručuje, že se u jeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění – viz Čestně prohlášení. Se zněním čestného
prohlášení se zákonný zástupce žáka seznámí a potvrdí jej svým podpisem. Podepsaný formulář
čestného prohlášení předává žák před zahájením vzdělávacích aktivit pověřenému pedagogickému
pracovníkovi před vstupem do budovy školy. Bez podepsaného čestného prohlášení se nelze
vzdělávacích aktivit účastnit.
• Přihlášení žáků na vzdělávací aktivity není povinné. Ale z důvodu uzavření hodnocení vzdělávacích
výsledků žáka je účast na vzdělávacích aktivitách žádoucí. Pokud zákonný zástupce žáka přihlásí,
účast na aktivitách je povinná. Nepřítomnost je nutné omluvit třídnímu učiteli do 3 pracovních dnů
zprávou v Edupage. Absence na vzdělávacích aktivitách se nezapočítává do absence na vysvědčení.
• Zahájení vzdělávacích aktivit: 8. 6. 2020 dle časového rozvrhu školy
• Ukončení vzdělávacích aktivit: 30. 6. 2020, případně do odvolání ředitelem školy
• Vzdělávací aktivity se budou uskutečňovat ve dvou pracovních dnech (Po a St; Út a Čt) v 30 –
minutových vzdělávacích blocích dle náhradního rozvrhu. Pátek bude vyhrazen pro individuální
konzultace dle potřeb žáků a vyučujících. Informace o rozvrhu školních skupin zašleme společně
s dalšími informacemi výše.
• Po vzdělávacích aktivitách mohou žáci využít oběd ve školní jídelně.
• Hodnocení žáků při vzdělávacích aktivitách budeme posuzovat ve stejném režimu jako online výuku,
tedy bez klasifikačních stupňů a formou slovního hodnocení (dle vyhlášky „podpůrně“).
• Vzdělávací aktivity jsou bezplatné.
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
• Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující
na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)
a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
• Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáka.
• Socializační aktivity.
• Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní
přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
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•
•

Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

2. Ochrana zdraví během pobytu ve škole
Škola se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do
konce školního roku 2019/2020, v platném znění“. Odkaz na tento dokument najdete na webových
stránkách školy www.zsjablunkov.cz.
3. Provoz školy a hygienická opatření
Provoz školy pro žáky účastnících se vzdělávacích aktivit je vymezen „Harmonogramem vzdělávacích
aktivit …“. Hygienická opatření se budou řídit zásadami metodického pokynu MŠMT ČR „Ochrana
zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Žáci účastnící se
vzdělávacích aktivit budou před zahájením poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a hygienických
pravidle během pobytu ve škole a mimo ni.
4. Co musím splnit jako žák, abych se mohl zúčastnit vzdělávacích aktivit?
• musím být zdravý a odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodičem před
zahájením vzdělávacích aktivit,
• docházet včas do školy dle harmonogramu mé skupiny ve škole,
• ve venkovních prostorách (nádvoří, zahrada, školní hřiště, …), případně mimo školní areál, když
dodržuji odstup od další osoby min. 2 metry, nemusím používat roušku
• ve společných prostorách školy (šatny, chodby, sociální zařízení, …) musím používat roušku,
• ve společné třídě, když dodržuji odstup od další osoby min. 1,5 metry, po dohodě s pedagogem
roušku mohu odložit do vlastního připraveného sáčku,
• vždy mám u sebe náhradní roušku, potřebuji tedy na každý den vzdělávacích aktivit min. 2 čisté
roušky a sáček k jejich odložení,
• budu si mýt ruce mýdlem a vodou a použiju dezinfekční gel na ruce i na vyzvání pedagoga,
• budu se pohybovat ve škole nebo ve školním areálu pouze ve vymezených prostorách pedagogem a
budu dodržovat pravidla stanovená ve školním řádu,
• po skončení aktivit urychleně opouštím školu a školní areál dle pokynů pedagoga,
• v případě, že poruším výše uvedená pravidla, mohu být ze vzdělávacích aktivit vyloučen.
5. Závěrečné doporučení
Doporučuji účast žáků na vzdělávacích aktivitách 2. stupně ZŠ v měsíci červnu. Děti rádi ve škole
uvítáme a uděláme maximum pro dodržení hygienických doporučení a bezpečnosti vašich dětí.
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