Vážení rodiče,
V tomto týdnu
•
•
•
•

do čtvrtka 25.6. nadále probíhá výuka přihlášených žáků 1. stupně
od pondělí 22.6. neprobíhají videokonference, žáci nemají zadány úkoly
dle instrukcí TU mohou probíhat pěší jednodenní výlety jednotlivých tříd
dle instrukcí TU se odevzdávají učebnice

PÁTEK 26. 6. 2020
• od 8:00 hodin budou třídní učitelé v kmenových třídách rozdávat vysvědčení
• od 8:45 hodin proběhne v prostorách školní zahrady “Poslední zvonění IX.A”
• v době od 9:00 - 9:15 hod. si budou přebírat vychovatelky přihlášené žáky do ŠD, provoz ŠD
(již nedělené skupiny) je do 15 hodin
• NA ŠKOLNÍ POZEMEK JE VSTUP POVOLEN POUZE V ROUŠCE, resp. s dostatečně
ZAKRYTÝMI ÚSTY, nosem atp.
• VSTUP DO BUDOVY - PLYNULE CCA OD 7.40.
• Žáci budou dostávat vysvědčení ve třídách podle současného umístění
• I.A, I.B, II.A - v pavilonu (dřevěná budova)
• III.A, VIII.A - v hlavní budově - aula přízemí
• III.B - třída v pův. staré budově (třída Jany Chadimové)
• V.A, V.B - v hlavní budově v aule - 1.patro
• VI.A - v hlavní budově v aule - 1.patro
• VI.B, VII.A, VII.B, IV.A - v nově zrekonstruované části v nové budově (původně půda)
• IX. A - na zahradě
• prosím hlavně rodiče a žáky IV.A, aby věnovali pozornost umístění (liší se od dosavadního
provozu)
• vchod do budovy bude možný všemi vchody ze zahrady
•
• Nevyzvednutá VYSVĚDČENÍ
• nevyzvednutá vysvědčení budou uložena ve škole, kde si je můžete vyzvednout
• 29. 6. 2020 cca v čase 9.00 - 16.00
• přes prázdniny v úředních dnech
• v ostatních dnech po předchozí konzultaci
• v září
•
Na dny 29. - 30.6. je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno (viz příloha).
V provozu pouze družina pro předem přihlášené.
Vstupem dítěte na školní pozemek rodič bere na vědomí a čestně prohlašuje,
že je seznámen s omezeními (viz níže), která vyplývají z hygienických opatření z důvodu
zabránění šíření infekčních onemocnění v České republice.
Čestné prohlášení se v ideálním případě provádí potvrzením této zprávy v Edookitu.
DOPOSUD PROVEDENÁ ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ STÁLE PLATÍ!
Vážení rodiče,
nástup Vašeho dítěte do Základní školy Hradištko, okres Praha-západ
od 25. 5. 2020 je podmíněn seznámením se a podepsáním níže uvedených informací a prohlášení.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Já, jako zákonný zástupce žáka provádím elektronickou formou toto prohlášení (identifikace na
základě informačního systému Edookit)

1. Prohlašuji, že se u mého dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
3. Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti, které je v mé péči,
karanténní opatření, a že mi též není známo, že by v posledních dvou týdnech před zahájením
docházky přišlo do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
4. Prohlašuji, že jsem se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory uvedenými níže:
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
5. Zároveň beru na vědomí a prohlašuji:
V případě neplatnosti čestného prohlášení v den nástupu dítě do školy nepošlu.
Já i moje dítě bereme na vědomí, že se nemáme v prostorách před školou shromažďovat a
blokovat vstup do školy.
Já i moje dítě bereme na vědomí, že žáci mohou pro čekání využít prostor zahrady školy, pakliže
budou dodržovat minimální doporučené rozestupy či používat roušky.
V rámci platných nařízení a doporučení v ČR je moje dítě připraveno s rouškou bezpečně
manipulovat.
Já i moje dítě bereme na vědomí, že vstup do školy je možný pouze se zakrytými ústy (rouškou,
ústenkou, atp.).
Já i moje dítě bereme na vědomí, že dítě/žák může vstoupit až na pokyn některého ze
zaměstnanců školy.
V případě, že mé dítě projevuje alergické reakce (v aktuálním období pylové sezóny), nebo trpí
alergickými reakcemi na dezinfekci atp., oznámím tento fakt škole (nejlépe písemně v den nástupu
do školy).
V případě, že mé dítě trpí alergickou reakcí na běžně dostupné dezinfekční prostředky-gely,
vybavím dítě vlastním mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.
Rodičům není během předávání vysvědčení povolen vstup na školní zahradu.
KONEC PROHLÁŠENÍ.

Další pokyny a informace pro rodiče a žáky v souvislosti
s nástupem do školy.
Neposílejte do školy dítě, pakliže není v dobrém zdravotním stavu, jeho stav se mění k horšímu
Žáka nelze bez roušky vpustit do školy.
Pokud žáci budou schopni udržet na zahradě min. rozestupy, roušky nejsou potřeba. Žáci ale musí
s rouškami umět zacházet.
Rodičům je vstup na zahradu povolen pouze při vyzvedávání dětí.
Po příchodu do třídy, po skončení vyučovacího bloku, po použití toalety, před obědem a během
dalších odpoledních činností dle pokynů vyučujících je každý žák povinen umýt si ruce a použít
dezinfekci na ruce.
Základem prevence jsou 1) dostatečné rozestupy 2) správná a dostatečná hygiena 3) větrání
prostor 4) osobní odpovědnost a v případě projevů jakéhokoli onemocnění atp. dítě do školy
neposílat.
S prohlášením souhlasíte a podepisujete pomocí zaškrtnutí/odsouhlasení potvrzení zprávy v
Edookitu nejdříve 3 dny před nástupem do školy.
Děkuji velmi za pochopení a prohlašuji, že se na vás těšíme ve škole.
S pozdravem, OH.

