Sdělení k výuce v ZŠ speciální – přítomnosti žáků ve škole
Vážení rodiče!
Vláda nad rámec původně plánovaného harmonogramu rozvolňování fungování
škol v době epidemie koronaviru schválila od 1. 6. 2020 možnost přítomnosti
žáků ZŠ speciální ve školách. (Mimořádné opatření MZ ze dne 25. 5. 2020).
Dle sdělení MŠMT je přítomnost žáků možná a dobrovolná, podmíněna podpisem
upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče.
Po vyhodnocení pokynu MŠMT k zajištění podmínek provozu školy a požadavků
ochrany zdraví ve školách jsme stanovili pravidla docházky žáků do školy
v měsíci červnu 2020.
Přítomnost žáků ve výuce bude umožněna od 2. 6. 2020 za níže uvedených
podmínek :
 Ve výuce může být přítomen pouze žák, který nevykazuje známky
virového infekčního onemocnění. Tuto skutečnost potvrdí zákonný
zástupce v písemném čestném prohlášení, které odevzdá před prvním
vstupem do školy (čestné prohlášení viz. příloha) .
 V rámci pobytu ve škole budou žákům vedle základní výuky poskytovány
především socializační a relaxační aktivity. U žáků, kteří nebudou osobně
docházet do školy, bude i nadále pokračovat vzdělávání na dálku.
S ohledem na tuto skutečnost a personální opatření mohou péči o děti ve
škole zajišťovat také pedagogové jiných tříd. Na výuku budou sestaveny
pevně dané skupiny žáků a pedagogů, které se nebudou do konce června
měnit. Výuka bude probíhat v určených prostorech a na zahradě.
 Do budovy bude umožněn vstup pouze dětem, vstup rodičům ani jiným
osobám nebude umožněn. Budova školy bude po celou dobu provozu
uzavřena. Přebírání dětí budou zajišťovat pedagogové školy před vstupem
do budovy, a to předběžně v čase 7:45 až 8:30. Bližší informace o čase
vstupu bude upřesněna podle počtu žáků přihlášených k docházce. Při
větším počtu budou časy upřesněny pro jednotlivé skupiny tříd.
 Do školy mohou vstupovat pouze děti bez příznaků infekce dýchacích cest
a bez zvýšené teploty. Při vstupu do budovy bude pověřený pracovník školy
provádět u dětí desinfekci rukou a orientační měření teploty.



Svozová doprava nebude do 30. 6. obnovena.

 Výuka bude probíhat v čase od 8 do 13 hodin. Rodiče zajistí dětem
svačinu, případně vlastní oběd formou studeného balíčku. Školní oběd
v podmínkách naší školy s ohledem na požadovaná hygienická a
epidemiologická opatření nebudeme schopni vydávat.
 Vyzvedávání dětí ze školy bude probíhat opět před budovou školy, a to po
jednotlivých skupinách (třídy nebo nově vytvořené skupiny dětí). Čas bude
upřesněn podle celkového počtu přihlášených dětí.
 V souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictvím není nošení roušek
pro děti a mentálním postižení a autismem povinné. Z tohoto důvodu
nebudou pedagogové školy zajišťovat jakoukoliv manipulaci s případnými
rouškami dětí.
 Během dne budou zajištěna zvýšená hygienická opatření v podobě
průběžného umývání, desinfekce rukou všech dětí a pracovníků školy a
zvýšených požadavků na úklid, desinfekci prostor, ploch a větrání učeben.

Pedagogové budou minimalizovat riziko spočívající ve fyzickém kontaktu mezi
jednotlivými dětmi, avšak s ohledem na postižení dětí mu ve stávajících
podmínkách nejsou schopni zcela zabránit.

Vážení rodiče, zájem o pobyt dítěte ve škole od 2. 6. - 30. 6. 2020 za výše
uvedených podmínek sdělte, prosím, závazně elektronicky nejpozději ve čtvrtek
28. 5. na adresu specskola.nj@specskolanj.cz, nebo telefonicky na číslo
556 701 380 v době od 7:00 do 14:00 hodin.
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