Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,
okres Strakonice
Komenského 256, 387 32 SEDLICE
Organizace osobní přítomnosti žáků 1. stupně
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je umožněna osobní přítomnost
žáků 1. stupně ve škole od 25. května 2020. Výuka bude probíhat ve školních skupinách,
maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupiny je neměnné. Skupiny je možné
skládat ze žáků různých ročníků.
Organizační pokyny:
- výuka bude ve škole probíhat v dopoledním bloku, který bude mít vzdělávací charakter a
bude veden pedagogickými pracovníky 1. stupně a v odpoledním bloku, který bude mít
zájmový charakter a bude veden vychovatelkami, školní asistentkou a pedagogickými
pracovníky 2. stupně
- zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o zařazení žáka do školní skupiny
nejpozději do 18. května 2020, po tomto datu již nebude možné žáka zařadit do výuky
- potvrzení zájmu o zařazení žáka do školní skupiny provede zákonný zástupce vyplněním a
podepsáním žádosti, kterou zašle naskenovanou na e-mail reditel@zssedlice.cz, poštou na
adresu školy (je třeba odeslat nejpozději 14. 5.) nebo vhodí do schránky u vchodu do školy
- zákonný zástupce žáka je povinen osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy
25. května 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění
- žáci musí mít ve škole minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky, ostatní hygienické
prostředky zajišťuje škola
- pro žáky zajišťuje školní jídelna stravování
- žáci jsou povinni řídit se metodickým pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“
- vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
- organizace pobytu žáků ve škole bude upřesněna ve čtvrtek 21. 5. 2020 po uzavření školních
skupin, zákonní zástupci budou seznámeni prostřednictvím webu školy a Bakalářů
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