INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 30. 11. 2020
Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka
(střídání celých tříd po týdnech)
Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity
skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve
školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.
Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil
počet žáků přítomných ve škole
Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd
se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu.
Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu. Rozdělení tříd školy na 2
skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci škol
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním
způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají).
Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro
některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který
vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka
homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole. O organizaci konzultací
rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
(včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa
učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je
dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v
důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včet-ně plavání).
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a
zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou
stravu odebrat výdejním okénkem (take-away). Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost

v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŠKOLY:
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v
délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací
hodiny, popřípadě každých 30 min.
Pravidla nošení ochrany úst a nosu.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či
školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS)
a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo
žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a
mladistvých místně příslušné KHS.

INFORMACE K PROVOZU NAŠÍ ŠKOLY
NÁSTUP ŽÁKŮ 1., 2. STUPNĚ DO ŠKOLY








V pondělí 30. 11. nastoupí do školy žáci celého 1. stupně, žáci 9. tříd a prezenčně
jako první žáci 6. ABC, 7. A. Žáci 7. BC, 8. ABC budou pokračovat v distanční výuce.
V následujícím týdnu od pondělí 7. 12. se budou distančně vzdělávat žáci 6. ABC,
7. A. Do školy půjdou žáci 7. BC, 8. ABC.
Žáci budou mít upravený rozvrh tak, aby nedocházelo k mísení tříd v jazycích a
volitelných předmětech. Výuka TV není možná, koncové hodin TV budou tedy stejně
jako smíšené skupiny volitelných předmětů zrušeny, případně nahrazeny jinými
předměty – viz aktuální rozvrh v EDOOKITU.
O rozdělení žáků do AJ, NJ, RJ budou žáci informováni speciálním rozpisem – část
hodin bude spojena v rámci kmenové třídy, kde povede výuku určený pedagog,
částečně bude vždy 1 skupina, pokud to bude možné, vyučována kmenovým
pedagogem.
Pokud zůstane v rozvrhu z organizačních důvodů výuka TV, zůstávají žáci ve svých
třídách (dívky – hoši) a bude realizována náhradní výuka.
Pokyny pro pobyt žáků ve škole – nadále platí opatření, vydaná v září 2020
















Žáci vcházejí do školy vchodem u šaten, ty budou otevřeny nejdříve 7. 30. Pokud
budou žáci čekat v prostoru školního dvora, budou dodržovat pravidlo nošení roušek a
rozestupů.
V šatnách se zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu, aby se omezil styk s dalšími
žáky a jejich sdružování.
Důrazně žádáme rodiče, doprovázející mladší žáky, aby nevstupovali do budovy
školy a tím nezvyšovali koncentraci osob v prostoru šaten.
Po příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce u vchodu do šaten, dezinfekci provádějí i
ve třídě, po použití společných prostor, před jídlem, po použití WC. O správném mytí
rukou budou znovu poučeni třídním učitelem v třídnické hodině.
Žáci přicházejí do školy vybaveni papírovými kapesníky, rouškou v mikrotenovém
sáčku (látkovou je třeba po použití dezinfikovat) a lahví s vodou (doporučujeme 1/2l),
z důvodu nemožnosti poskytovat ve školní jídelně pitný režim. Z důvodu pravidelného
intenzivního větrání je třeba přizpůsobit oblečení pro pobyt v budově školy: mikiny,
svetry
Udržují mezi sebou sociální odstup, zbytečně se nepohybují mezi třídami, zdržují se ve
třídě a jejím okolí.
Pokud to není nezbytně nutné, nepohybují se v ostatních prostorách školy s výjimkou
přemisťování do odborných učeben ICT, fyziky – chemie a jazyků. Toto bude prováděno
podle pokynů vyučujícího na počátku hodiny. Přestávky tráví žáci v prostoru své
kmenové učebny.
Ve školní jídelně se řídí pokyny zaměstnanců jídelny a dohlížejícího pedagoga. Dodržují
hygienická nařízení, aby nedošlo při konzumaci oběda ke kontaminaci. Pokrmy (polévku,
hlavní chod, tekutiny) vydává personál obsluhující žáky. Žáci si sami jídlo nenabírají.
Třídy budou pravidelně větrány před zahájením výuky i v jejím průběhu, dle pokynů
ministerstva zdravotnictví a vydaného manuálu.








Použité papírové kapesníky se ukládají do směsného odpadu (ne do koše na papír!),
rovněž jednorázové roušky. Odpadkové koše budou denně vyprazdňovány.
V případě infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolesti hlavy, průjem, dušnost)
oznámí žák toto pedagogovi, případně nejbližšímu zaměstnanci školy. Dále se bude řídit
jeho pokyny.
Po ukončení vyučování se žáci neshlukují ve škole v prostorách šaten ani ve
venkovních prostorách školy a odcházejí domů.
Pokud je v důsledku karanténních či krizových opatření poskytováno distanční vzdělávání,
žák má povinnost se takto vzdělávat.
Na obědy budou žáci odcházet po třídách s pedagogem dle zveřejněného rozpisu.

