Pokyn ředitelky školy k provozu školy od 1.9. 2020
Aktualizace: 28.8.2020
Výňatek z pokynu ředitelky školy k provozu školy od 1.9. 2020 - určeno pro rodiče a žáky
Pokyn vychází z „manuálu MŠMT, vydaného 24.8.2020, podmínek školy s přihlédnutím na vnější okolnosti,
které mají vliv na provoz školy.
Záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším
rozsahu.
Pokyn je živý dokument, podle aktuální epidemiologické situace dojde k úpravám.
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními
předpisy.
Základní organizační a hygienická pravidla
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Prohlášení o bezinfekčnosti NEVYŽADUJEME.
Pro dezinfekci rukou jsou u vchodů do budov školy stojany s dezinfekcí.
Žáky poučíme o zásadách osobní a respirační hygieny.
Přibalte preventivně žákům do školy jednu roušku na den.
Vyučování bude probíhat podle rozvrhu třídy.
Školní družina probíhá standardně.
Stravujeme standardně s dodržováním hygienických předpisů, některé třídy nastoupí na oběd s koncem
vyučovací hodiny.
Pravidelně větráme prostory chodeb a učeben.
WC používají žáci po nezbytně nutnou dobu.
Toalety, učebny jsou vybavené jednorázovými ručníky, mýdlem a dezinfekcí.
Budova školy je otevřena pro žáky od 7.30 hodin pro snížení shlukování se před budovou školy a
v šatnách žáků.
Soutěže celostátního charakteru nebude MŠMT pro rok 2020/21 vyhlašovat.
Aktivity školy, u kterých dochází ke koncentraci více tříd, budeme posuzovat individuálně s ohledem na
aktuální epidemickou situaci.
Výlety, exkurze, pobyty v přírodě, adaptační pobyty jsou povoleny v závislosti na aktuální epidemické
situaci a podmínkách ze strany dodavatele. Každý výjezd budeme posuzovat individuálně.
Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy
povolen. Tyto osoby vstupují pouze s rouškou.

Vzdělávání
• V měsíci září nehodnotíme žáky známkou, hodnotíme motivačně, zpětnou vazbou.
• Podzimní měsíce věnujeme mapování pokroku dosaženého jednotlivými žáky a zaměříme se na vyrovnání
rozdílů v úrovni znalostí a dovedností žáků způsobených výukou na dálku.
• Na konci roku 2019/20 vzdělávací program školy prošel revizí, a to v každém vyučovacím předmětu a
ročníku. Vzdělávací témata, která nebylo možné nebo vhodné realizovat a jsou stěžejní pro další
vzdělávání, jsme přesunuli do současného školního roku.
Školní družina
• Do 4.9. sestavíme seznamy žáků pro 9 oddělení.
o Přihlášky ŠD jsou k dispozici v elektronické žákovské knížce (dále EŽK) nebo je dostanete v tištěné
podobě ve ŠD.
• V ranních ani odpoledních hodinách rodiče nevstupují z hygienických důvodů do budov školy. Ráno
předají dítě přes zvonek a po dohodě domácím telefonem paní vychovatelce, odpoledne si dítě vyzvednou
stejným způsobem.
Stravování
• Od 1.9. do odvolání vaříme pouze jedno jídlo. Důvodem je zrychlení výdeje.
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Je zastaven pro žáky samoobslužný výdej. Příbory, polévky, pití, saláty, samostatné ovoce nebo zeleninu
dostane žák přímo na jídelní tác.
V případě, že je žák nemocný, oběd v první den nemoci budeme pro rodiče připravovat do jednorázových
přenosných obalů pořízených školou. Donesené jídlonosiče jsou zakázané.
Stravování cizích strávníků zahájíme v průběhu měsíce září 2020, a to do jednorázových obalů zakoupených
školní jídelnou. Cena obědů bude zvýšena o paušál na nákup jednorázových nádob.
Aktuální informace pro školní stravování a cizí strávníky sledujte na webu školy.

Povinnosti a doporučení pro zákonné zástupce
1.

Informujte třídního učitele o důvodu absence dítěte (viz školní řád).

2.

Zajistěte rychlé vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků
COVID_19 či jiného respiračního onemocnění a budete kontaktováni zaměstnancem školy.

3.

V případě příznaků COVID-19 u dítěte kontaktujte telefonicky praktického lékaře.
V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění,
včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložte škole potvrzení praktického lékaře pro děti a
dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
Do budovy školy vstupujte pouze po předchozí telefonické dohodě s vyučujícím, vedením školy (připravte
si roušku), nebo v naléhavém případě po zazvonění na sekretariát školy a dohodě o dalším postupu.
Doporučuji pro komunikaci se školou využívat především telefonické spojení nebo komunikaci přes EŽK.

4.

5.

Organizaci třídních schůzek nových třídních učitelů v měsíci záři ještě upřesním po konzultaci s KHS.
Připravujeme variantu osobního setkání i online.
Forma třídních schůzek, konzultací, kaváren apod. během školního roku bude stanovena dle aktuální
epidemické situace. Informace zašleme předem přes EŽK.
Povinnosti žáků
1.
2.
3.

Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.
Dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.
Nezdržovat se bezdůvodně ve společných prostorách školy a WC.

Postup při výskytu nemoci COVID 19 u žáka, zaměstnance školy
1.

Předáme vám přes EŽK informaci o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a
o případné úpravě způsobu vzdělávání.
2. V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:
A) prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 %
účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem.
B) smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola
povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce.
Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.
C) distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro
tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem.
Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem.
Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí
distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým
možnostem školy.
Gisela Kostelecká, ředitelka školy

