Obnovení provozu školy pro 2.st.

Od 30.11. 2020 obnovujeme provoz školy pro VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A, IX.B – v prezenční formě dle
běžného rozvrhu, všechny předměty. V distanční formě výuky pro VI.B, VI.C, VII.B, VIII.B, – dle
rozvrhu a doporučení MŠMT, bez výchov. Následující týden se třídy na prezenčním a distančním
studiu prohazují. Toto střídání forem vzdělávání platí až do odvolání.
Pro zajištění bezpečného prostředí pro děti a zaměstnance se škola bude řídit zvýšenými hygienickými
pravidly, která doporučilo MŠMT.


Prezenční výuka je pro žáky povinná. Bude probíhat v homogenních skupinách.



Příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo k většímu kontaktu mezi žáky
z různých tříd.



Příchod žáků 2. stupně je možný výhradně barevnou boční bránou od 7:45-8:00.



ZMĚNA - žáci se přezouvají ve třídách, nechávají tam přezůvky, na oběd jdou v botech –
bundy a aktovky si nechávají na lavičkách a stolech v přízemí (u automatů).
Oblečení ani další věci si nebude možné odložit v šatně. Oblečení a případné přezutí si žáci
nechávají ve třídách – přezutí si v ideálním případě odnášení zpět domu a opět do školy.
V případě potřeby je možné využít i volné třídy na šatnu. Po skončení vyučování budou žáci
odcházet barevnou branou. Žáci docházející na oběd pokračují s vyučujícím přes šatnu do
jídelny. V místě u mléčného automatu se žáci přezouvají. Je zde možnost ponechání věcí na
převlečení a přezutí.
Žáci 2. stupně odchází vždy vstupem od barevné brány.
V čase mezi odpoledním vyučováním je možné zůstat v budově školy pouze v místech u
laviček u mléčného automatu - je zde zajištěn dozor. Knihovna není otevřená.






První den nástupu do školy 7.12. zorganizují v uvedený čas níže uvedení učitelé vyzvednutí všech
věcí z šatních skříněk žáků:
9:40 VI.B - Táborský
9:50 VI.C - Havlíčková
10:00 VII.B – Haroková
10:10 VIII.B - Nedbal


Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole.



Pedagogický pracovník ve třídách po celý den zajišťuje dohled nad pravidelným mytím rukou
s možností dezinfekce, která je ve škole k dispozici.



Nutné dodržovat pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. Větrání ve třídách musí být
rychlé a intenzivní – nikoliv celou hodinu otevřená okna na "ventilačku". Větrání je prospěšné
pro snížení koncentrace CO2 a množství potencionálních virů ve třídě.



Vyučování bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd. Tělesná výchova, plavání, zpěv nebude
– zajištěna jiná forma výuky. Podle možností budou během dne zařazeny pobyty žáků na
čerstvém vzduchu. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to
i mimo areál školy za podmínky zachování homogenity.



V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo
žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo oboru hygieny dětí
a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol
a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě
na webových stránkách KHS.





Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník).



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. Příkladem
třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

Školní jídelna - v provozu, bude se řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.



Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích
služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
1) Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
2) Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
3) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.

