Informace k zahájení školního roku 2020/21
Vážení rodiče,
zahájení školního roku se blíží a vzhledem k současné situaci s sebou nese i určitá nutná opatření. Jak
tedy bude vše probíhat?
Školní rok zahájíme stejně jako v uplynulých letech, pochopitelně s důrazem na dodržování požadovaných
hygienických zásad. Prohlášení o bezinfekčnosti a o rizikových skupinách, které žáci nosili do školy na jaře, se
nyní před prvním vstupem do školy nepožaduje, roušky ve škole děti nosit nemusí.
Škola zajistí zvýšený úklid a dezinfekci prostor – bude probíhat několikrát denně, žáci budou opakovaně
poučování o dodržování zásad osobní a respirační hygieny – tedy budou si pravidelně mýt ruce, používat
dezinfekci, papírové kapesníky, ručníky na jedno použití v souladu s doporučeními. Ve třídách se bude častěji
větrat.
Pracovníci školy jsou poučeni, jak postupovat v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19. Pobyt
zákonných zástupců dětí a dalších osob ve škole je omezen. O podobě zářijových třídních schůzek Vás
budeme informovat podle aktuální situace.
Stravování žáků bude probíhat v obvyklém režimu, školní družina a volnočasové aktivity (kroužky) také. Školní
klub Klubíčko je uzavřen.
Dále jsme přijali několik opatření, která pomohou minimalizovat kontakt mezi žáky jednotlivých tříd. Třídy se
budou vzdělávat převážně ve svých kmenových učebnách, žáci zde budou trávit i přestávky (kromě
nezbytných cest na toaletu). Stěhování tříd bude jen v případech, kde to jinak vyřešit nejde – např. na tělocvik,
dílny, vaření, případně některé skupiny na cizí jazyky. Ve skupinách na angličtinu se nebudou mísit různé třídy
– žáci tedy nebudou děleni do skupin podle míry zvládnutí jazyka.
S již domluvenými zářijovými školami v přírodě počítáme – pochopitelně pokud se nezmění epidemiologická
situace – tedy s ohledem na nařízení Krajské hygienické stanice a ministerstva zdravotnictví (semafor okresů).
Bližší informace Vám předají třídní učitelé.
Učivo z jarních měsíců, kdy škola nebyla a výuka probíhala dobrovolně distanční formou, jsme zařadili do
učebních plánů na letošní školní rok.
V souvislosti s nastavenými hygienickými opatřeními je pro nás velmi důležitá spolupráce s Vámi, s rodiči
našich žáků. Prosíme tedy, abyste:
- neposílali do školy děti, které mají příznaky infekčního či respiračního onemocnění. V takovém
případě Vás budeme telefonicky kontaktovat a budeme trvat na bezodkladném vyzvednutí dítěte ze
školy,
- zajistili v případě, kdy Vaše dítě trpí přetrvávajícími příznaky alergického nebo chronického onemocnění
(příznaky jako rýma a kašel), potvrzení o této skutečnosti od praktického lékaře a předali nám jej co možná
nejdříve,
- mluvili s dětmi o zásadách osobní a respirační hygieny,
- vybavili své děti jednorázovými papírovými kapesníky (pokud se rozhodnete věnovat balík kapesníků své
třídě, budeme rádi),
- aktualizovali své kontakty uvedené ve škole (telefon, e-mail) podle pokynů třídních učitelů,
- pravidelně a často sledovali sdělení v elektronické žákovské knížce (Bakaláři),
- chápali, že přijatá opatření mají vést k zajištění bezpečného prostředí v naší škole.
Počítejme s tím, že současná opatření se mohou měnit na základě aktuální epidemiologické situace ve škole
a našem regionu, na základě pokynů nadřízených orgánů a především na základě zkušeností, které budeme
získávat. Informovat Vás budeme prostřednictvím elektronické žákovské knížky a webových stránek
školy.

Chápeme, že některá opatření u Vás mohou vzbuzovat obavu z poklesu kvality výuky na naší škole.
Hygienická doporučení však bereme vážně a novou situaci přijímáme (stejně jako na jaře) jako příležitost
přemýšlet o své pedagogické práci jinak než dosud.
Děkujeme Vám za pochopení.
Za FZŠ Táborská PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

