Pokyny v souvislosti s mimořádnou situací (Covid 19):


Hygienická pravidla pro školní rok 2020-2021:
o Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
o Sociální distance
o Ochrana úst a nosu a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemiologických
opatřeních
o Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce teplou vodou a
mýdlem s dávkovačem, popřípadě desinfekce a následně dodržuje hygienu rukou po
celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost opakovaně upozorňuje.
o Časté a intenzivní větrání učeben. Učitel musí zajistit pravidelné větrání v učebnách,
ve kterých se vyskytuje. Opakovaně, krátkodobě a intenzivně, o hodině i o
přestávkách (za přítomnosti učitele nebo asistenta).
o Osoušení rukou ručníky na jedno použití. Zákaz látkových ručníků.
o Učitelé průběžně během dne zajistí desinfikaci interaktivních per, kohoutků u
umyvadel, klik u učeben.



Informace a doporučení k provozu školy:
o Aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu (telefonní čísla a
emaily do Bakaláře + třídnice).
o Hlášení rodičů o onemocnění dítěte: kancelář školy 732 522 165, ředitelka školy
737 239 941
o Aktuální informace na webu a na nástěnce přede dveřmi školy.
o Vyzvedávání dětí: pouze 1. týden rodiče dětí 1. tříd mohou dovést do školy, ale
ne do třídy, odpoledne smějí vyzvednout z družiny pouze v průběhu září. Od
října do školy vstupovat nebudou. Ostatní rodiče nevstupují.
o Žáci budou zůstávat pokud možno bez přesunu.
o Pobyt na hřišti a v tělocvičně bude probíhat, na přesun si nandají roušku. Čekat budou
ve vestibulu u pana školníka a u schodiště na hřiště.



Postup při podezření na nákazu:
o Měření teploty při podezření. Nad 37 stupňů bude v karanténě v bytě školníka,
informováni rodiče s povinností si dítě co nejdříve vyzvednout.
o Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy: ihned poslat zpět domů za
doprovodu rodiče.

o Vyučující mají u sebe mobilní telefony a neprodleně informují hospodářku či
ředitelku školy.


Případný výskyt onemocnění
o Karanténa je v režii KHS, která nahlásí škole výskyt a škola informuje rodiče.
o Vyučující může po dobu karantény vyučovat online, pokud není v neschopnosti.



Aktivity (výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty)
o Mohou se konat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.



Kulturní akce
o Většina je zrušených, doporučeno vynechat.
o Programy v knihovně jsou povolené.
o Plavání povoleno s důrazem na vydesinfikování šaten při střídání skupin. Možné
omluvit pouze potvrzením od lékaře.



Distanční vzdělávání
o Povinnost poskytovat DV je v případě nadpoloviční nepřítomnosti žáků ve třídě.
o Prezenční výuka: Do 50 % nepřítomných se škola chová standardně, ale doporučena
je občasná práce online pro nepřítomné žáky, nicméně škola nemá povinnost.
V případě, že je nepřítomno více jak 50 % žáků, probíhá výuka prezenčně i online.
o Pokud je zakázána přítomnost celé třídy, učí se distančně (online), dle standardního
rozvrhu hodin.



Pedagogická práce
o Učitelé mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi o dosahování
vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků
po návratu do školy. (ČJ, M, cizí jazyk + na 2. st. F, CH, D)


Sebehodnocení formou dotazníku s desetibodovou škálou, po ročnících + test
se slovním hodnocením (učivo 2. pololetí)



Zapsat do metodických sdružení i s výsledky zjištění a jak s tím dále pracovat.

o Věnovat čas destigmatizaci možné koronavirové nákazy
o Zápis do předmětovky ohledně zvládnutého učiva, do TP připsat, jak se plán změní.
o Neměnit zasedací pořádky ve třídách (pokud není třeba), tvořit skupinky z dětí blízko
sebe.
o



Školní jídelna
o Žák si nesmí sám nic vzít. Polévku nalévají učitelé a vychovatelé, příbor dává
zabalený kuchařka. Nápoje jsou bezdotykové.
o Mohou být přítomny pouze 2 třídy, ne ve frontě, ale s odstupem.
o Zvýšená hygiena a úklid
o Žáci si desinfikují ruce před vstupem do jídelny
o Harmonogram obědvání pro 1. týden: (úterní oběd pro děti není, pokud si jej
nepřihlásily)





11:10 1. tř.



11:30 2.A, B



11:45 4.A, B



12:00 5.A,B



12:15 5.C



12:25 3.A, B



12:40 6.A, B



12:55 7.A, B



13:10 8.A, B



13:25 9.A, B

Školní družina a školní klub
o Co nejméně prolínat děti.
o Do klubu mají přednost žáci, kteří čekají na odpolední vyučování.
o Nesměšovat 1. a 2. st. – zjistit předběžný zájem o ŠK



Jiné:


Žádosti o uvolnění z TV nebo PČ pouze na základě zdravotního posudku. V případě návštěvy
sportovního kroužku může být uvolněn na 1 hodinu.



Zákaz používání mobilních telefonů, chytrých hodinek atd. v budově školy. Vše vypnuto po
dobu pobytu. Výjimky po domluvě s vyučujícím.



Výuka 1. školní týden:


Úterý – 1.tř. 1 hodina 8:00 – 8:45, 2. – 5.tř. 8:55 – 9:40



Středa – 1.tř. 3 hodiny, 2. – 5.tř. 4 hodiny, 2.st. 5 hodin



Čtvrtek - 1.tř. 4 hodiny, 2. – 5.tř. 4 hodiny, 2.st. 5 hodin



Pátek – 1. tř. 4 hodiny, 2. – 5.tř. 4 hodiny, 2.st. 5 hodin



Družina probíhá od 1.9. jenom odpoledne, ranní družina až od 2. 9. Školní klub není!

