Základní škola Dobřany, příspěvková organizace
Vážení rodiče žáků 1. – 5. ročníku,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc v obtížné situaci, která předpokládám, že vznikne
25. 5. 2020 v souvislosti s možnou přítomností žáků 1. stupně ve škole.
Nastavení, které stanovilo ministerstvo, se mi jeví jako obtížně proveditelné z pohledu
organizačního, technického a především personálního. Mají být vytvořeny maximálně
patnáctičlenné neměnné skupiny, které sice respektují rozměry učeben, mají-li žáci dodržovat
dvoumetrové odstupy, ale nerespektují počty dětí ve třídách. Prakticky by to znamenalo
přerozdělit žáky do formálních skupin bez záruky, že budou vyučováni svými učiteli. Navíc pokud
by teoreticky nastoupily všechny děti, škola nedisponuje dostatečným počtem pedagogických
pracovníků (a to včetně vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga), aby zajistila
neměnného pedagogického pracovníka po celou dobu tohoto opatření, tj. do 30. 6. 2020. Bylo by
zřejmě ukončeno, nebo výrazně omezeno, v této době již dobře fungující vyučování na dálku,
které – ač dobrovolné - v tento čas pokrývá plně všechny žáky. Víceméně by je mohli zajišťovat
jen pedagogičtí pracovníci, kteří by dle vydané metodiky byli osobami s tzv. rizikovými faktory
(různými typy chronických onemocnění), příp. pracovníci, kteří s těmito osobami žijí ve společné
domácnosti. Pak by však vyučování na dálku opět nemohlo probíhat ve stávající kvalitě, pokud
by doma zůstali žáci z různých tříd a ročníků.
Nechci rozebírat další komplikace organizačního a technického charakteru, např. postupný
příchod a odchod žáků do školy a ze školy, dodržování odstupů před školou a při pohybu na
chodbách, toaletách, a to v rouškách ve všech společných prostorách, dezinfikování prostor
včetně denně vícekrát opakované dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí
atd., které považuji za podružné při pohledu na problematiku personální. A to už vůbec nezmiňuji
předpokládanou živost až nekázeň některých menších dětí a jejich neschopnost uvědoměle
dodržovat nutná přísná pravidla školního režimu.
Plně si uvědomuji, že nelze mimořádná opatření dodržovat do nekonečna, ale
ministerstvem nastavené opatření se mi jeví na hranici proveditelnosti a při onemocnění dětí či
učitelů a vyhlášení karantény celý křehký systém zkolabuje. Na druhé straně chápu, že toto
opatření má více charakter sociální než vzdělávací, řada rodičů je již dlouhý čas s dětmi doma a
může to někde přinášet i existenční těžkosti.
Z mého pohledu vidím jako reálnou možnost otevřít k jakémukoliv datu školu v plném
provozu při ohleduplném chování všech a přísném dodržování hygienických zásad a do tohoto
termínu plně pokračovat ve výuce na dálku, která je efektivní a bezpečná. Chci Vás proto
poprosit, zda byste se – pokud je to možné – rozhodli pro pokračování výuky na dálku
před obnovením omezené docházky do školy od 25. 5. 2020, a to tak, že nepodáte
přihlášku.
Považoval jsem za nutné Vás s těmito obavami seznámit.

Informace
o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit ZŠ Dobřany pro žáky 1. – 5. ročníku
1. Škola organizuje dopolední vzdělávací aktivity, příp. odpolední zájmově vzdělávací aktivity
(školní družina, dětský klub), a to podle rozvrhu, jenž bude respektovat postupný příchod a
odchod žáků do školy. Provoz školy bude v každý pracovní den od 25. 5. do 30. 6. 2020, nejdříve
od 7.30 hod. a nejpozději do 16.00 hod. Dopolední vzdělávací aktivity budou v rozsahu čtyř
vyučovacích hodin.
2. Žáci budou organizováni do max. patnáctičlenných neměnných učebních skupin. Počet skupin
bude omezen počtem disponibilních pedagogických pracovníků. O přijetí do skupiny rozhodne
ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců a přiloženého čestného prohlášení
podaných v papírové nebo elektronické podobě do středy 13. 5. 2020. Kritériem pro zařazení
žáka do učební skupiny je personální kapacita školy, přednost bude dána žákům nižších ročníků.
Do skupiny nebudou zařazeni žáci, kteří patří do rizikové skupiny nebo žijí ve společné
domácnosti s osobou, která spadá do rizikové skupiny (popis rizikových faktorů je uveden na
formuláři čestného prohlášení).

3. Hygienická opatření:
 při příchodu do školy – žáci přicházejí v přesně stanovený čas, dodržují dvoumetrové
rozestupy, mají zakrytá ústa a nos; skupinu před školou vyzvedne pedagog a odvede ji do
školy společně
 každý žák má u sebe 2 roušky a sáček na uložení roušky, roušky nosí ve všech
společných prostorách (chodby, toalety apod.), žáci se pohybují jen ve vymezených
prostorách školy, není dovolen volný pohyb po škole
 ve třídě je možno dle pokynu pedagoga odložit roušku do sáčku a pracovat na svém místě
bez roušky
 není dovoleno setkávání žáků z různých skupin
 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny pedagoga; jejich
opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, či jeho vyřazení z učební skupiny
4. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci dle školního řádu, využívají k tomu
žákovskou knížku.
5. Žáci učebních skupin mají nárok na školní stravování, a to:
 pro žáky, kteří se účastní dopoledních vzdělávacích aktivit, je možné vyzvednout oběd u
výdejního okénka školní jídelny v tzv. krabičce; je určen ke konzumaci doma
 pro žáky, kteří se zúčastní i odpoledních zájmově vzdělávacích aktivit, bude oběd
podáván ve školní jídelně podle stanoveného rozvrhu a společně pro danou skupinu
 odběr stravy je nutno v jídelně přihlásit běžným způsobem
 školní svačiny v tento čas nebudou zajišťovány
6. Další možná pravidla stanoví ředitel školy po ověření provozu a informuje o nich zákonné
zástupce a žáky.
V Dobřanech 5. 5. 2020
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

