Pokyny pro zařazení žáka 6. – 9. ročníku do
skupiny k prezenční výuce
Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách bude od 8. června 2020 možnost
přítomnost žáků 6. – 9. tříd formou prezenční výuky ve škole. Výuka musí probíhat dle
stanoveného rozpisu školy a pokynů MŠMT.
Pro zařazení žáka do výuky je nutné vyplnění přihlášky přes EduPage nebo zaslání zprávy TU.
Výuka bude probíhat pro každý ročník v jiný den, a to vždy od 8:50 hodin do 12:45 hodin. Žáci se
budou vzdělávat ve skupinách maximálně po 15 žácích. Přesný časový harmonogram výuky
jednotlivých předmětů vám zašlou třídní učitelé.
Podmínkou pro zařazení žáka do školní skupiny:







přihlášení v systému EduPage pod účtem rodiče do 5. 6. 2020,
odevzdání vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků
virového a infekčního onemocnění, písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených MZ
důsledné dodržování hygienických pravidel,
povinnost mít 2 roušky a sáček na uložení roušek,
žák nesmí patřit do rizikové skupiny (závažná chronická onemocnění – astma, cukrovka,
onemocnění srdce, ledvin, jater, těžká obezita nebo porucha imunitního systému) a
zároveň by neměl žít v rodině s takto ohroženými rodinnými příslušníky.

V případě, že žák nebude přihlášen do stanoveného termínu nebo neodevzdá Čestné
prohlášení, nebude možné ho do skupiny později přiřadit.
Pokud žák nebude dodržovat hygienické pokyny nebo bude vykazovat známky infekce, bude
okamžitě vyloučen. Zákonný zástupce je v takovém případě povinen si žáky ihned vyzvednout,
aby neohrožoval zdraví ostatních žáků a zaměstnanců školy.
Vstup do budovy je povolen pouze žákům. Doprovázející osoby mají vstup přísně zakázán.
V případě, že nemáte možnost přihlásit žáka přes EduPage, můžete ho přihlásit písemně na email
TU, 6zscheb@6zscheb.cz nebo telefonicky na čísle 354 433 180, 731 612 429.
Čestné prohlášení si můžete vyzvednout v sekretariátu školy.
Úřední hodiny: pondělí a středa od 12:30 – 14:30
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