Podrobnosti o podmínkách obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole
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Osobní přítomnost žáků je umožněna od 11. 5. 2020 (první vyučovací hodiny
proběhnou 13. 5. 2020), a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky, a je dobrovolná.
Zájem o účast žáka musí zákonný zástupce škole sdělit nejpozději do 7. 5. 2020,
pozdější přihlášení není možné. Přihlášení proběhne prostřednictvím Ankety v e-ŽK
(anketa není přístupná přes mobilní aplikaci, ale pouze přes www.zsmltu.cz – žákovská
knížka).
Zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením
rizikových skupin (viz příloha). Podepsaný formulář přinese žák v první den nástupu do
školy. Pokud by tak neučinil, nemůže mu být osobní přítomnost umožněna.
Při cestě do školy, ze školy, před školou a v budově školy musí žáci dodržovat přísné
hygienické podmínky – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, musí být přezuti,
zachovávat rozestupy, průběžně si dezinfikovat ruce a řídit se v této oblasti dalšími
pokyny pracovníků školy. Každý žák bude mít s sebou na den minim. 2 roušky a sáček
na jejich uložení. Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, a to pouze pod dohledem a dle
pokynů určeného ped. pracovníka.
Po vstupu do budovy se žáci přezují v šatně určené pro danou skupinu.
Přihlášení žáci budou pracovat v max. 15-ti členné skupině, jejíž složení je stanoveno
předem a je neměnné po celou dobu konzultací.
Docházka přihlášených žáků bude vyučujícími evidována.
Konzultace budou probíhat v období od 13. 5. 2020 do termínu přijímacích zkoušek, do
konce školního roku pak bude probíhat pouze výuka na dálku.
Konzultace budou probíhat 2x týdně v pondělí a ve středu, a to vždy od 9:00 v rozsahu
čtyř vyučovacích hodin. Obsahem konzultací budou předměty Český jazyk a
Matematika (tento bod může být ještě dodatečně upřesněn na základě počtu skupin).
Vzhledem k rozsahu výuky nebude pro žáky 9. tříd zajištěno stravování ve školní
jídelně.
Bezprostředně po skončení konzultací žáci opustí dle pokynů pověřeného ped.
pracovníka budovu školy.

V případě zájmu o další informace doporučujeme prostudování dokumentu „Ochrana
zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (je k dispozici
na webu školy www.zsmltu.cz, popřípadě kontaktovat vedení školy).

V Trutnově 4. 5. 2020

Příloha: Čestné prohlášení - ke stažení ZDE

Mgr. Zdeněk Géc

