Informace o provozu školy ve školním roce 2020-2021
Škola zahájí svoji činnost v plném rozsahu, ale tento školní rok bude ovlivněn vývojem
epidemiologické situace. Budeme denně sledovat stránky MZd a KHS a jednat na základě
jejich rozhodnutí.
Rodiče budou vstupovat do budovy pouze za účelem předem domluvených konzultací s třídní
učitelkou nebo na třídní schůzky. Dále upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nesmí do školy vstoupit.
Každý den po otevření bude probíhat důkladný úklid s důrazem na desinfekci rizikových míst
(kliky, vodovodní baterie, vypínače, školní lavice ap.), větrání budovy - několikrát denně.
Škola zajistí dostatečné množství desinfekce a rozmístí dávkovače na přístupná místa. Při
vstupu do budovy před vyučováním budou žákům vydesinfikovány ruce.
Ve třídách jsou dávkovače desinfekce a pro umývání rukou mýdlo a jednorázové papírové
ručníky.
Škola se snaží zajistit co nejmenší kontakt mezi jednotlivými třídami během obědů.
Z kapacitních důvodů nemůžeme zajistit školní družinu pro každý ročník zvlášť, bude tedy
pouze jedno oddělení pro všechny přihlášené žáky.
Škola nemá povinnost nijak zjišťovat zdravotní stav žáků, ale při zjevných příznacích
bude postupovat takto:
a) Při příchodu žáka do školy
V případě, že budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění žáka při příchodu do
školy a bude ještě přítomen jeho zákonný zástupce, žák nebude vpuštěn do budovy
školy.
Pokud nebude přítomen zákonný zástupce žáka: žák bude izolován v izolační
místnosti do příchodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby.
b) V průběhu dne
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k
poskytnutí roušky, izolaci žáka v izolační místnosti a kontaktování zákonných
zástupců.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37͒ C. Mezi nejběžnější příznaky infekčního onemocnění patří:
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a
kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu.

Distanční výuka
V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, mohou nastat tyto situace:
A) prezenční výuka
V případě, že se opatření nebo karanténa týká méně než 50% žáků konkrétní třídy,
pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve školy, běžným způsobem. Škola nemá
povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem a postupuje podobně, jako v
běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole - posílají se úkoly a pracovní listy po
spolužácích.
B) smíšená výuka
V případě, že onemocnění nebo karanténa se týká víc jak 50 % účastníků konkrétní
třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast
na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční výuka
může probíhat různými způsoby: online vyučování přes Zoom, Messenger, ve skupině
vytvořené na Messengeru pro danou třídu, úkoly mohou být zasílány e-mailem nebo
do poštovních schránek přes spolužáky, kteří se účastní prezenční výuky.
C) distanční výuka
Pokud je z výše uvedených důvodů zakázána prezenční výuka žáků celé třídy, škola
poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančně. Ostatní třídy se dále
vzdělávají prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází
na distanční výuku celá škola. Škola přizpůsobuje distanční výuku jak individuálním
podmínkám jednotlivých žáků, tak personálním a technickým možnostem školy.

Hodnocení během distanční výuky
Žáci, kteří se vzdělávají distančně, budou hodnoceni formativně. V odůvodněných případech
(například nezapojení do distanční výuky z jiných než technických důvodů) může být použita
klasifikace.
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