Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny utekly jako voda a já bych Vás chtěla před zahájením nového školního roku co nejsrdečněji
pozdravit, popřát Vám všem pevné zdraví, hodně sil, energie a především optimismus v průběhu celého
školního roku.
Při této příležitosti bych Vám ráda sdělila několik důležitých informací, které nás budou čekat od samého
začátku, tj. od 1. 9. 2020.
Vzhledem k počtu žáků (cca 700) a k 75 zaměstnancům to bude náročná práce, ale slibuji, že všichni
uděláme maximum ke spokojenosti nás všech.
1. Naše škola zahájí svou činnost v plném rozsahu 1. 9. 2020.
2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
a pohybu osob před budovou školy.
4. Při zahájení školního roku budeme aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího

procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
5. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD a u tělocvičny budou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
6. K dispozici budou tři bezdotykové přístroje Steripower, které pro vaše děti zakoupil Nadační fond
Žernosecká Sovička.
7. Vstup do školy a prostoru šaten bude možný od 7:15 hodin. Počet dětí bude koordinován
pověřenou službou. Žáci se v žádném případě nesmějí zdržovat v prostorách šatny. Po přezutí
odcházejí okamžitě do třídy dle rozvrhu.
8. Každý žák musí mít k dispozici jednorázové kapesníky a papírové ubrousky.
9. Ve škole nebude stanoveno žádné plošné omezení počtu žáků ve třídách.
10. Je nutné dodržovat hygienické zásady a opatření – sociální distanc, dezinfekce rukou, kašlání do
jednorázových kapesníků, mytí rukou, větrání učeben, úklid několikrát denně atd.
11. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších lidí uvnitř školy bude omezen.
12. Je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě a podobně. Záleží ale na aktuální
epidemiologické situaci. Konání takových aktivit není zakázáno, ale není doporučeno.
13. Budeme minimalizovat kontakt mezi žáky prvního a druhého stupně.
14. Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům jako teplota, rýma nebo kašel. Pokud se
příznaky objeví, žák nebude vpuštěn do školy, nebo jej s rouškou umístíme do izolace, do doby
než si jej vyzvedne rodič. Rodiče by pak měli telefonicky informovat lékaře dítěte, který by měl
rozhodnout o dalším postupu. Pokud se potvrdí Covid-19, škola kontaktuje krajské hygieniky.
Pokud má jen pouhé podezření, kontaktovat je nemusí.
15. Pokud má žák například alergii, může jít do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční
nemocí.
16. Školní družina bude v provozu od 6:30 hod. do 17:00 hodin. V ranní družině od 6:30 do 7:40
hodin musí účastníci ŠD nosit roušky.
17. Školní klub (knihovna s čítárnou, studovna a herna) bude v provozu v čase 9:30 – 15:30 hodin v
pondělí a 9:30 – 15:00 hodin v úterý až pátek. Školní klub a knihovna smí být navštěvovány žáky
pouze na dobu nezbytně nutnou (výměna knih apod.), žáci, kteří nebudou zapsáni do ŠD, musí po
vyučování neprodleně opustit školu. Kroužky nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje

zvážit jejich realizaci a v případě, že kroužky realizovány budou, nastaví se podmínky, aby se
minimalizovala možnost přenosu nákazy.
18. Školní stravování bude za určitých podmínek fungovat. Pokusíme se zajistit co nejmenší kontakt
různých skupin. Provoz školní jídelny bude ošetřen dodatkem vnitřního řádu školní jídelny.
19. Zakázán bude samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
20. Třídní schůzky 9. 9. 2020 (I. stupeň od 17:30 hodin, II. stupeň od 18:00 hodin) budou formou
online. Přihlašovací údaje k připojení Vám budou zaslány do pátku 4. 9. 2020 vašimi třídními
učiteli.
21. Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků alespoň jedné skupiny, třídy, oddělení ŠD. Prezenční výuka dotčených žáků
bude přecházet na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční
vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci
mají povinnost se distančně vzdělávat.
22. Distanční vzdělávání včetně hodnocení bude přizpůsobeno podmínkám žáků.
23. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola
pak bude postupovat obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Pokud to
organizační možnosti školy dovolí, budeme udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání
dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
24. Učitelé mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů
žáků za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů
je zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky a zajistit psychosociální pohodu žáků.
25. Na základě reflexe minulého školního roku bude maximálně individualizována výuka s cílem
odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
26. Jak žáky podpoříme?
● Vytvoříme pro žáky bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru.
● Uskutečníme na začátku dne třídnické hodiny nebo kratší setkání formou komunitního kruhu
s důrazem na psychosociální pohodu.
● Poskytneme žákům zpětnou vazbu tak, aby podporovala jejich motivaci k dalšímu učení, aby
věděli, co a jak mohou zlepšit.
● Pravidelně budeme komunikovat o vzdělávání a o potřebách žáka se zákonnými zástupci, aby
zůstávali ve spojení a podporovali žáky společně s námi.
Platí obecná doporučení ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví, takzvaný semafor.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Vážení rodiče,
věřím, že společnými silami, dobrou spoluprací s Vámi, podporou z Vaší strany a určitou dávkou
tolerance tuto situaci zvládneme a školní rok proběhne stejně hladce jako v předešlých letech.
Děkuji Vám a těším se na Vás. Přeji klidné dny. B. Čerňanská, ředitelka školy

