
Docházka pro děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče,

pro žáky rodičů vybraných profesí platí následující:

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost

na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve

školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní

škole,  školní  družině,  školním  klubu,  v  oborech  vzdělání  Praktická  škola  jednoletá  nebo

Praktická škola dvouletá, nebo 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil, 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g)  zaměstnanci  uvedení  v  § 115 odst.  1  a  další  zaměstnanci  v  sociálních službách  podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

i)  zaměstnanci  České  správy  sociálního  zabezpečení  a  okresních  správ  sociálního

zabezpečení, 

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Organizace přítomnosti žáků bude probíhat následovně:

1. Pro tyto žáky bude otevřena mimořádně i dopolední družina v časovém rozmezí 8:00 –

12:30 hodin a odpolední družina 12:30 – 16:30 hodin. Příchod do budovy školy je umožněn

od 7:40.

2. V případě odběru oběda je nutné se individuálně přihlásit.

3. Odpolední družina se týká žáků, kteří jsou do družiny běžně zařazeni.

4. V období pobytu žáků je nad nimi vykonáván dohled pedagogickým pracovníkem školy.

5. Žáci se vzdělávají dle týdenního plánu zaslaného jejich učitelkou/učitelem.

6. Pro on-line hodiny mají žáci k dispozici své zařízení nebo zařízení zapůjčené školou.



7. Pedagogický pracovník vykonávající dohled nekoná přímou výuku, ale je žákům připraven

individuálně pomoci.

8. Testování probíhá stejně jako u rotační docházky do školy. Postup při testování vychází

z metodického pokynu.

9.  Skupina  je  umístěna  na  pracoviště  Horácké  náměstí  z důvodu  případné  pomoci

s technikou pro on-line výuku.

10. Obědy budou probíhat také v jídelně na Horáckém náměstí.

Vedení školy


