Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208,
příspěvková organizace
Informace pro žáky 9. ročníků ke vzdělávání ve škole
od 11. 5. 2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020.
Kdo se nepřihlásí včas, nebude do školy vpuštěn.
Rozvrh přítomnosti ve škole:
PONDĚLÍ

8:45 - 10:45
8:55 - 10:55

IX. A
IX. B

STŘEDA

8:45 - 10:45
8:55 - 10:55

IX. A
IX. B

Podmínky:
• po cestě do školy, ze školy a v prostoru před školou jsou povinné roušky a rozestupy 2m
(nejméně však 1,5m)
• vstup do školy IX. A hlavním vchodem, IX. B vchodem pro družinu, pedagogický pracovník žáky vyzvedne
u vchodu školy podle časového harmonogramu a žákům změří teplotu
• v případě pozdního příchodu nebudou žáci vpuštěni do budovy školy
• při pohybu po škole (mimo třídu) jsou povinné roušky a přezutí (možno nechávat v šatně, učebnice ve třídě)
• složení skupiny je neměnné v maximálním počtu 15 žáků
• žák má povinnost mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
• ve třídě není nutno mít roušku v případě dodržení odstupu 2m (nejméně však 1,5m),
žáci sedí samostatně v lavicích
• žák je povinen si desinfikovat ruce při vstupu do školy, po každém vyučovacím bloku, po návštěvě toalet
• žák po sejmutí odkládá roušku do sáčku
• žáci se nepohybují volně po škole, toalety mají přiděleny na poschodí
• je nutné podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory
• zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost žáka
• nedodržování základních hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka z přípravy ve škole
• obědy pro žáky 9. ročníku nebudou zajištěny
Rizikové faktory:
• věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
• chronické onemocnění plic (astma bronchiale) se systémovou farmakologickou léčbou
• onemocnění srdce a/nebo velkých cév se systémovou farmakologickou léčbou
• hypertenze
• poruchy imunitního systému (imunopresivní léčba, onkologická léčba, stavy po transplantacích apod.)
• těžká obezita (BMI nad 40)
• diabetes mellius léčený farmakologicky
• chronické onemocnění ledvin vyžadující trvalou podporu funkce ledvin
• onemocnění jater
Pokud žák patří do rizikové skupiny nebo pokud do rizikové skupiny patří osoba, která s ním žije
ve společné domácnosti, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto faktory a sami rozhodli o účasti žáka
na vzdělávacích aktivitách ve škole s tímto vědomím.
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