Základní škola a mateřská škola
Okna
email : myskovaiveta@seznam.cz
tel.: 739739820

web http://skola.obecookna.cz
fb : ZS A MS OKNA

Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky

Květen 2020
Provoz mateřské školy – informace
Provoz obou tříd MŠ bude zahájen v pondělí 11. května, do tradiční třídy je přihlášeno k docházce
devět dětí, do lesní třídy šest dětí.
S dětmi bude celý den jeden pedagog a většinu času, pokud to bude možné, budou trávit venku (na
zahradě MŠ), včetně stravování.
Děti nemusí mít roušky. Pedagogové budou mít roušky v kontaktu s rodiči, kteří také tuto
povinnost mají.
Rodiče se zdržují ve školce pouze po dobu nezbytně nutnou při předání či převzetí dítěte.
Bude zvýšena četnost úklidu, větrání a pro osušení rukou budou používány jednorázové ručníky.
Děti si důkladně umyjí ruce po příchodu do školky.
Stravování bude probíhat v běžné podobě, nádobí a jídlo bude vydávat personál.
Rodiče budou při prvním vstupu do školky podepisovat tato prohlášení :
1) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
2) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1.
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při
protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5.
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6.
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8.
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Provoz základní školy – informace
Provoz ZŠ v 1. - 5. ročníku bude zahájen v pondělí 25. května. Provoz školy bude od 8 do 16
hodin. Budou tvořeny skupiny po max. 15 žácích, které budou stanoveny předem a budou
neměnné.
Skupiny mohou tvořit žáci různých ročníků. Ve škole budou probíhat vzdělávací aktivity každý
pracovní den dopoledne a odpoledne.Školní družinu nebudou rodiče hradit.
S dětmi bude dopoledne jeden pedagog a odpoledne jeden pedagog. Většinu času, pokud to bude
možné, budou trávit venku (na zahradě ZŠ), včetně stravování (na zahradě MŠ).
Děti nemusí mít roušky ve třídách, ale před školou a ve společných prostorech mají povinnost
roušky mít. Rodiče do školy nebudou vcházet.
Do školy budou děti vcházet zadním vchodem ze zahrady. Po příchodu si žáci umyjí ruce a použijí
dezinfekci. Prostory pro výuku v interiéru budou učebny v přízemí : 1., 2., 3. třída. K dispozici
bude mít škola pobytovou místnost na Obecním úřadě a venkovní učebnu na zahradě ZŠ. Bude
nutné zajistit rozestupy 1,5 – 2 metrů jednotlivých lavic.
Obuv a oblečení si budou žáci odkládat ve své třídě.
Bude zvýšena četnost úklidu, větrání, pro osušení rukou budou používány jednorázové ručníky a
bude probíhat dezinfekce prostor. Dezinfekční prostředky budou také ve třídách a na toaletách.
Stravování bude probíhat v běžné podobě, nádobí a jídlo bude vydávat personál. Žáci se budou
stravovat ve "svých skupinách". Ve školní jídelně bude také probíhat mytí rukou a použití
dezinfekce.
Výuka tělesné výchova a aktivity mimo areál školy nejsou možné, tj. školy v přírodě, kurzy, atd.
Rodiče před vstupem dítěte do školy podepíší tato prohlášení :
1) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
2) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Průzkum zájmu o docházku do školy
Vážení rodiče,
abychom mohli začít organizovat provoz školy, potřebujeme vědět, kolik dětí nám
do školy nastoupí. S tímto dotazem se na Vás obrátí třídní učitelky. Prosím o Vaše
reakce. Děkuji.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/ 2021
Do první třídy bylo přijato dvacet dětí. Pět z nich bylo zapsáno na individuální docházku
("domškoláci") nebo se vzdělávají v zahraničí. Děti zapsaní na běžnou docházku jsou z obcí Okna,
Žďár, Obora, Doksy, Bezděz, Zahrádky, Nový Bor, Lobeč, Mšeno, Bělá pod Bezdězem.

Sdružení "NAŠE ŠKOLA"
Mezi vámi rodiči vznikla myšlenka na vznik sdružení, jehož náplní bude podpora naší školy,
podílení se na jejím rozvoji, plánování aktivit...
Pokud Vás tato myšlenka oslovuje, ozvěte se na : veracatering@gmail.com

