Informace k provozu školy od 4. do 10. 1. 2021
Na základě krizového opatření vlády č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 (v plném znění
dostupné zde) a v návaznosti na něj vydaných pokynů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (v plném znění dostupné zde), bude provoz školy od 4. do 10. 1. 2021
probíhat níže popsaným způsobem.
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 (dále jen „Manuál“, v plném znění
dostupný zde).
Mateřská škola
‒ provoz mateřské školy zůstává zachován dle stávajícího režimu v souladu s Manuálem
‒ děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
‒ rodiče a zákonní zástupci mají povinnost, dávat do školy pouze dítě zdravé, postup při
objevení příznaků infekčního onemocnění u dítěte určuje směrnice školy (plné znění je
k dispozici na webových stránkách školy zde)
‒ vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně
nutných případech s tím, že bude omezen kontakt těchto osob s osobami v prostorách školy
(z tohoto důvodu nadále platí pokyn ředitele školy k omezení pohybu cizích osob
v prostorách školy, dostupný na webových stránkách školy zde)
Základní škola
‒ je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku na prezenční
výuce ve škole
‒ pro ostatní žáky školy (3. – 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem
‒ prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují ani jinak neprolínají)
‒ prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu
‒ rodiče a zákonní zástupci mají povinnost, dávat do školy pouze dítě zdravé, postup
při objevení příznaků infekčního onemocnění u dítěte určuje směrnice školy (plné
znění je k dispozici na webových stránkách školy zde)
‒ třídy 1.A, 1.B, 2.A a 2.B se budou vyučovat ve svých třídách v budově U Floriánka, přípravná
třída bude z provozních důvodů dočasně přemístěna do třídy 3.A na stejné budově
‒ vstup do budovy školy bude z organizačních důvodů rozfázován podle následujícího rozpisu,
aby se žáci z různých tříd nepotkávali v prostorách šatny
o PT – 7.40 h.
o 1.A – 7.45 h.
o 1.B – 7.50 h.
o 2.A – 7.55 h.
o 2.B – 8.00 h.
‒ prosíme žáky a rodiče, aby se před školu dostavili až těsně před vpuštěním jejich třídy, aby se
v prostoru před vchodem nehromadilo velké množství osob
‒ vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen
v nezbytně nutných případech s tím, že bude omezen kontakt těchto osob s osobami
v prostorách školy (z tohoto důvodu nadále platí pokyn ředitele školy k omezení pohybu
cizích osob v prostorách školy, dostupný na webových stránkách školy zde)
‒ paní učitelka nebo pověřený pracovník školy si vždy přijde děti či žáky ke vchodu vyzvednout
a ze šatny je odvede do třídy
‒ pro přípravnou třídu, která nemá v šatně na Floriánku šatní skříňky, bude vyčleněn botník pro
ukládání bot a přezůvek, šatní svršky budou uloženy ve třídě

‒ paní učitelky, děti i žáci jsou na základě pokynu MŠMT povinni mít po celou dobu
pobytu ve škole nasazenou ochranu úst a nosu (rouška, respirátor…) a to i ve třídě
během výuky, každé dítě tak bude mít na jeden den s sebou minimálně dvě roušky
a sáček na jejich uložení (samozřejmě platí i pro pobyt ve školní družině)
‒ organizace práce ve škole bude nastavena tak, aby se žáci z různých tříd během dne nemíchali
a minimalizoval se jejich kontakt i ve společných prostorách jako WC, chodby atd.
‒ je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
‒ za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve
venkovních prostorách i mimo areál školy
‒ ukončení výuky bude z organizačních důvodů rovněž rozfázováno podle následujícího rozpisu
tak, aby nedocházelo ke kumulaci žáků z různých tříd v prostorách jídelny
o PT – 11.15 h.
o 1.A – 11.20 h.
o 1.B – 11.25 h.
o 2.A – 11.30 h. (platí v případě, že nemají 5. vyučovací hodinu)
o 2.B – 11.35 h. (platí v případě, že nemají 5. vyučovací hodinu)
‒ po skončení vyučování si děti přebírá příslušná paní vychovatelka, která je odvádí na oběd,
z oběda odchází děti, které nejdou do družiny už samostatně, ostatní se vracejí s paní
vychovatelkou do družiny
‒ oběd děti odebírají obvyklým způsobem v prostorách jídelny Scolarest
‒ ve vnitřních prostorách jídelny se mohou stravovat pouze žáci na prezenční výuce
a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
‒ žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách jídelny nosit roušky, s výjimkou doby
konzumace stravy
‒ distanční výuka bude probíhat pro všechny žáky dle platné informace k realizaci distanční
výuky, která je k dispozici na webových stránkách školy zde
‒ hlavní platformou pro distanční výuku zůstává na naší škole aplikace Google Classroom
‒ žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, který mohou odebrat
u výdejního okénka jídelny Scolarest v době od 10.30 do 13.00 h.
‒ škola bude na svých webových stránkách, v rubrice Aktuality, s předstihem zveřejňovat rozvrh
synchronní (kontaktní) online výuky (videohovorů) na příslušný týden
Školní družina
‒ za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní
družiny
‒ organizace družiny musela být z důvodu tohoto pokynu MŠMT reorganizována tak, aby každá
třída fungovala jako samostatné oddělení školní družiny, což s sebou opět bohužel nese
dopady, dané personálními možnostmi školy
‒ školní družina bude nadále i během tohoto opatření poskytována pouze těm dětem, které jsou
do ní řádně přihlášeny
‒ pokud děti, které jsou přihlášeny do ŠD, nebudou během tohoto opatření ŠD využívat, nebo
chtějí upravit způsob využívání, postupují standardním způsobem a svoji neúčast řádně
omluví, požadované změny nahlásí
‒ ranní družinu je škola schopna personálně zajistit pouze pro 2 třídy s omezeným počtem žáků
(dohled bude vykonávat vždy jedna paní vychovatelka)
‒ protože pro řešení této situace nevydalo MŠMT žádné pokyny, týkající se postupu výběru
žáků, kterým mají být služby školní družiny poskytnuty přednostně a ani neumožnilo
řešit danou situaci jiným způsobem (homogenita skupiny má podle stanoviska MŠMT
absolutní prioritu), bude škola při tomto výběru postupovat dle obecně platného kritéria
věku

‒ ranní družina tak do ukončení tohoto opatření bude poskytována pouze žákům 1.A a 1.B,
kteří do ní byli nahlášení k docházce v rámci předchozího opatření od 30. 11. do
18. 12. 2020
‒ ranní družina bude probíhat v prostorách ŠD v budově U Floriánka v době od 06.00
do 07.30 h., v 7.30 h. bude děti z ranní ŠD vyzvedávat příslušná třídní paní učitelka, která
nad nimi bude držet dohled do začátku vyučování ve třídě
‒ odpolední družina bude potom personálně posílena z řad asistentek pedagoga
a z organizačních důvodů je její provoz zkrácen pouze do 16.00 h.
‒ odpolední školní družina bude po dobu platnosti tohoto opatření organizována následujícím
způsobem:
I. oddělení – 1.A
II. oddělení – 1.B
III. oddělení – PT
IV. oddělení – 2.A
V. oddělení – 2.B

Místo
I. odd. ŠD, U Floriánka
II. odd. ŠD, U Floriánka
třída 3.A, U Floriánka
třída 2.A, U Floriánka
třída 2.B, U Floriánka

Vychovatelka
paní Kneblová
paní Zedníčková
paní Novotná
paní asistentka
paní asistentka

‒ vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen
v nezbytně nutných případech s tím, že bude omezen kontakt těchto osob s osobami
v prostorách školy (z tohoto důvodu nadále platí pokyn ředitele školy k omezení pohybu
cizích osob v prostorách školy, dostupný na webových stránkách školy zde)
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