Opatření vzhledem ke COVID 19
Od 4.1.2021 na ZŠ Šumperk, Vrchlického 22
Vážení zákonní zástupci,
v návaznosti na
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT
1) bude od 4.1.2021 probíhat prezenční výuka 1. a 2. ročníků, dle níže uvedených pravidel
a nadále omezuje provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. až 9. ročníků v
základní škole.
Prosím dodržujme pravidla postupného příchodu do školy. Žáci budou procházet žákovským vchodem od 7:40h.
a pedagogové si je budou odvádět každý den od žák. vchodu dle stanoveného harmonogramu. 7:40 – 1.roč. a 7:45 2.roč.
Žáci budou po celou dobu přítomnosti povinni používat roušky, pod dohledem pedagoga používat dezinfekci
z bezdotykových dávkovačů a pravidelně si umývat ruce a užívat mýdlo. Bude probíhat měření teploty žáků
bezdotykovým teploměrem. Pro uskutečnění Tv formou vycházek prosím dejte dětem pláštěnky pro případ
deštivého počasí. Ve třídách se bude pravidelně větrat – budeme maximálně využívat funkci rekuperačních jednotek.
Provoz ŠD - bude možné využít přítomnost žáků ve školní družině (dále ŠD) za podmínky „homogenity“ skupiny.
Provoz ranní družiny od 6:30 – 7:40 a odpolední ŠD bude v provozu do 16:30h.
Odchody žáků z ŠD budou organizovány pouze v časy 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 a 16:00 a 16:30 –
žáci budou doprovázeni zaměstnancem školy ke dveřím budovy - ŽÁKOVSKÝ VCHOD.
2) Stravování v ŠJ – Žákům 1.a 2.roč. přihlášeným ke stravování byl přihlášen oběd od 4.1.2021. Byla dočasně
zrušena výroba svačin.
V případě nezájmu je nutno objednávky stravy vyřídit přes internet nebo telefonicky s vedoucí ŠJ tel. 739 079 162,
e-mail: jidelna@5zssumperk.cz Je možné si volit ze 2 druhů oběda – volbu proveďte jednotlivě.
3) Ve 3. až 9. ročnících bude probíhat distanční výuka od 4.1.2021. Pokračujeme souběžně dle rozvrhu s povinnou
distanční výukou. Žáci budou sledovat pokyny vyučujících ve školních e-mailech žáků a v Google classroom.
Využívejte prosím komunikaci s třídním učitelem / učitelkou emailem. Žáci budou pracovat samostatně na zadaných úkolech
zadávaných přes Google Classroom. Pedagogové budou pracovat i formou online. Prosím umožněte žákům přístup k elektronickým
zařízením připojeným na internet. Pro žáky je toto vyučování povinné a bude probíhat hodnocení práce žáků viz zákon 561/2004 Sb.
§184a. Od 4.1.2020 bude umožněno v kanceláři školy zapůjčení školních elektronických zařízení na základě

předávacího protokolu pro případ, že nemáte pro žáka elektronické zařízení; takto lze využít omezený počet školních
tabletů a noteboků.
4) Vstup třetích osob v době provozu školy je omezen. V odůvodněných případech přicházejte pouze hlavním vchodem
po kovovém schodišti a zvoňte na kancelář školy. Vyzvednutí ze ŠD viz bod 1)
5) Škola bude nadále potvrzovat v kanceláři školy formulář přes okénko žádosti o ošetřovné.
6) V době distanční výuky je pro žáky možné uskutečnit stravování pouze formou odběru stravy do nádob v době od
11:00-11:30. V případě zájmu je nutno objednávky stravy vyřídit přes internet nebo telefonicky s vedoucí ŠJ.
tel. 739 079 162, e-mail: jidelna@5zssumperk.cz
7) ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 je tzv. krizovou školou pro zaměstnance IZS (zdravotníci, policie, hasiči) pro
zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení a zaměstnance MŠ. Jedná se o péči o žáky 3.-5.roč.
8) Podmínka účasti ve výuce je dobrý zdravotní stav - nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota 37°C a vyšší, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), se nesmí účastnit výuky. Žáci budou procházet filtrem ranního měření teploty.
V případě, že bude mít žák naměřenu zvýšenou teplotu, bude volán zákonný zástupce a ten si žáka osobně vyzvedne.
Prosíme o součinnost.
Věřím, že situaci můžeme mít pod kontrolou a společně ji zvládneme.
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