INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY
– ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY OD 25.5.2020
Vážení rodiče,
1. Nyní nastavujeme základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ZŠ
a přípravné třídy podle manuálu MŠMT vydaného dne 30. 4. 2020.
Pracujeme na zajištění bezpečných podmínek pro provoz školy (zásobování dostatkem hyg.
prostředků a desinfekce, probíhá úklid budovy včetně desinfekce všech prostor). Děkujeme za
součinnost zřizovateli školy v oblasti vybavení desinfekcí a materiálem.
2. Návštěva školy je dobrovolná.
Rodiče musí žáky 1. stupně do 18. 5. 2020 k docházce do školy přihlásit. Přihlášení bude probíhat
e-mailem na adresu třídního učitele (závazná přihláška v příloze). Poté škola žáky rozdělí do
skupin, jejichž složení je neměnné do konce června a platí i pro pedagogického pracovníka. Ve
skupině bude maximálně 15 žáků, každý žák bude sedět sám v lavici. Dodatečně nelze žáky
přihlašovat.
3. Skupiny mohou být tvořeny v případě potřeby žáky různých tříd a ročníků.
Předpoklad je, že většinu skupin povedou učitelé nebo ostatní pedagogičtí pracovníci. Třídní
učitelé zároveň v časově změněném režimu povedou výuku on-line. Odpolední program povedou
vychovatelky ŠD a asistentky pedagoga.
4. Informace o rozdělení do skupin a přiřazení pedagogického pracovníka obdrží od třídního
učitele rodiče po závazném přihlášení dítěte e-mailem nejpozději do pátku 22.5.
5. První den programu 25.5. předá zákonný zástupce žáka učiteli skupiny před školou toto
PROHLÁŠENÍ:
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) současně s písemným seznámením s
vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
Toto prohlášení je v příloze zprávy, bude také od 18.5. k dispozici v papírové podobě ve vchodu
Sládkova ul.
6. Hygienické zásady
Při cestě do školy i ze školy musí být zakrytá ústa i nos, rozestupy 2 m (neplatí pro rodinné
příslušníky). Před školou nesmí docházet ke shromažďování. Do školy smí jen žáci, nikoliv
doprovod.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít s
sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Pokud je ve třídě zachován rozestup 2 m, nemusí mít žák ani pedagog roušku.
Budou dána pravidla pro přesuny jednotlivých skupin, pro pohyb na chodbách, návštěvy toalety a
společných prostor a hřiště, aby byl minimální kontakt mezi skupinami žáků i zaměstnanců školy.
(budeme se řídit aktuálně platnými pokyny vlády a MŠMT).
7. Stravování od 25. 5. 2020
Nárok na oběd (dotovaný) mají pouze žáci, kteří dochází do školy.
Časové rozmezí výdeje obědů bude podle počtu skupin cca 11.30 – 13 hod.
Obědy pro žáky budou připravovány převážně v podobě studeného balíčku nebo teplé jídlo
v boxu – připravovat budeme pouze jedno jídlo – nebude možný výběr. Oběd je možné donést i
z domova (vlastní příbor, box).

Obědy je třeba přihlásit do 18.5.2020 v souladu s Přihláškou k výuce, nepřihlášený oběd
nebude vydán:
a) elektronicky přes internet: www.e-jidelnicek.eu, Praha, Praha 7, Korunovační + přidělený PIN
(každý žák měl mít vyzvednutý od nového šk. roku – info ve školní jídelně) - lze pouze v případě
dostatečného kreditu
b) e-mailem: sj.korunovacni@volny.cz – pouze v případě dostatečného kreditu
c) telefonicky: 223 018 915 – pouze v případě dostatečného kreditu
d) osobně: pokladna 7,30 – 12,00
Zaslat kredit lze na č. úč. 51-2510110217/0100, do textu jméno strávníka + třída
8. Režim dne bude následující: dopolední výuka 4 vyuč. hodiny 8.00 – 11.40 povinná část pro
přihlášené děti (ráno začátek dle rozpisu skupin), oběd 11.40 – 13 hod., odpolední program
s vychovatelkami ŠD 12 - 16 hod. Rodiče mohou žáka přihlásit volitelně na dopol. výuku + oběd +
odpolední program, (logicky nelze pouze na odpolední program a oběd). Ranní družina nebude v
provozu.
9. POZOR! PROBLEMATICKÉ MÍSTO, NUTNĚ POTŘEBUJEME SOUČINNOST RODIČŮ:
Nástup ráno do školy – bude nutné dodržet přesně časový rozpis, aby se nepotkávalo příliš
mnoho dětí před školou najednou, před vchody si budou vyzvedávat děti vyučující jednotlivých
skupin v době cca 7.30 – 8.15, bude oznámeno rodičům po ujasnění počtu přihlášených e-mailem
od třídního učitele.
Vyzvedávání dětí – v rámci dopoledne nebude možné, pouze výjimečně (např. návštěva lékaře),
po obědě a v průběhu odpoledne podle údajů uvedených v závazné přihlášce.
10. Pokud dítě přihlásíte k prezenční výuce, a ono pak nenastoupí či přestane do školy chodit,
zůstane místo ve třídě prázdné až do konce školního roku. Podle pokynů MŠMT nelze skupiny
měnit ani slučovat. To může vést ke snížení efektivity celého systému.
11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, může být důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
12. Pokud kapacitní možnosti školy nebudou dostačovat zájmu rodičů, budeme prioritně zařazovat
do programu od 25.5. děti rodičů, kteří čestným prohlášením budou deklarovat, že nemohou
zajistit péči o děti během dne s ohledem na své zaměstnání / povolání, viz přihláška (stanovení
kritéria pro případ nedostatečné kapacity školy je doporučeno MŠMT). BEZ VĚTŠÍCH
KAPACITNÍCH A PERSONÁLNÍCH PROBLÉMŮ BUDEME SCHOPNI ZAJISTIT PROGRAM
PRO 16 SKUPIN PO 15 DĚTECH, PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM RODIČŮ ODPOVÍDÁ MOŽNOSTEM
ŠKOLY.
Přílohy:
1. Závazná přihláška
2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
a seznámení s vymezením rizikových skupin
Pokud budete mít jakýkoliv problém s tiskem, vyplněním, odesláním přihlášky a
prohlášení, obracejte se na p. hospodářku školy Ivanu Dajčlovou dajclova@korunka.org,
denně 14 – 16 hod.
V Praze dne 12. 5. 2020 Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

