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1. Provoz školy

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. 9. 2020 v plném rozsahu v souladu
se školskými právními předpisy. Pro vstup do školy není potřeba předkládat potvrzení
o bezinfekčnosti. Do školy nebudou muset žáci vstupovat v organizovaných skupinách, jak tomu
bylo na konci roku, ale tak, jak jsou zvyklí. Povinnost žáků a personálu nosit roušky v prostorách
škol byla zrušena. Zavedla by se asi v případě zhoršení epidemiologické situace a okres Strakonice
by se ocitl na semaforu v oranžové barvě.
Vstup zákonných zástupců žáků a dalších osob do budovy ZŠ a ŠD je zakázán a bude
umožněn jen ve výjimečných případech a s rouškou. Žádáme zákonné zástupce, aby komunikovali
s pedagogy a ostatními zaměstnanci telefonicky, případně elektronicky. Pokud zákonný zástupce
bude vyzvedávat dítě během vyučování, využije zvonek u hlavního vchodu – kancelář, účetní nebo
sborovna, zaměstnanec školy vaše dítě vyzvedne ze třídy a předá vám ho.
Žáky prvního ročníku mohou rodiče v rouškách doprovodit do třídy a zúčastnit se slavnostního
zahájení školní docházky. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Škola se bude snažit zajistit minimální stěhování žáků z kmenových učeben. Budou omezeny
veškeré aktivity, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího
počtu lidí (kulturní a sportovní akce více škol či tříd).

2. Základní hygienická pravidla

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, sociálním zařízení, rovněž u tělocvičny jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovači a jednorázové papírové ručníky.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem z
dávkovače, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu
svého pobytu ve škole.
Je nutné, aby žáci dodržovali základní hygienická pravidla (pravidelně si myli ruce, používali
jednorázové kapesníky, případně používali dezinfekci na ruce). Pedagogové s těmito pravidly žáky
seznámí, budou na tato pravidla dohlížet a opakovaně je žákům připomínat.
Škola, školní jídelna a kuchyně mají zpracovaný zpřísněný úklidový a dezinfekční plán s ohledem
na covid-19 (zpřísněné podmínky úklidu a větrání prostor), včetně stanovených zodpovědných
osob.

3. Kroky školy v případě podezření na výskyt covid-19

V případě, že se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění, škola postupuje dle nařízení
Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;
v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka
neprodleně tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce
žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola
informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne
o dalším postupu.
Žádáme zákonné zástupce, aby žáka vykazujícího příznaky infekčního onemocnění do školy
neposílali.

Základní škola Strakonice, Dukelská 166
4. Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění
Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje
praktický lékař. Žádáme zákonné zástupce těchto žáků, aby si toto potvrzení co nejrychleji
opatřili a předali třídnímu učiteli.

5. Organizace školní jídelny

Výdej obědů bude probíhat podle hygienických doporučení, žákům nebude umožněn samoobslužný
výdej, tj. odebírání příborů, nalévání polévek, nápojů. Všichni strávníci budou obslouženi u výdejního
pultu pracovníkem ŠJ. Třídy budou přivádět pedagogičtí pracovníci v přesně stanovených intervalech,
aby nedocházelo ke shromažďování žáků před ŠJ a v rámci možnosti školy se co nejvíce rozložilo
vydávání obědů pro jednotlivé třídy.
V době 1. dne nepřítomnosti žáka si může zákonný zástupce oběd vyzvednout, ale musí k tomuto
využít vchod do školní kuchyně z ulice Školní.

6. Organizace školní družiny a kroužků

Z provozních důvodů není možné zajistit, aby oddělení v průběhu dne byla tvořena pouze žáky
z jedné třídy. Ranní provoz bude zajištěn. Vyzvedávání žáků ze ŠD bude umožněno prostřednictvím
čipového systému. Vstup zákonných zástupců do prostor bude umožněn jen po předchozí domluvě
s pedagogickým pracovníkem, viz bod č. 1.
Kroužky školní družiny budou organizovány za zvýšených hygienických podmínek od 7.9.2020.
Kroužky při SR budou otevřeny od 21.9.2020, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
a taktéž za zvýšených hygienických podmínek.

7. Úplata za stravné v ŠJ a školné v ŠD

Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, postupuje se jako v případě žákovy
omluvené absence. Pokud se škola uzavře z důvodu karantény, stanoví ředitel školy ve školní
družině úplatu poměrně poníženou dle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení
nebo přerušení provozu více než 5 pracovních dní.

8. Vzdělávání ve škole

Pochopitelně se nebudeme snažit hledat, co žáci neumějí, ale najít to, co umějí, a na to navázat.
Naší snahou bude ověřit dosažení výstupů RVP, poskytnout žákům srozumitelnou zpětnou
vazbu.

9. Vzdělávání distančním způsobem

Bez ohledu na to, zda se koronavirem nakazí dítě, učitel, či jiný zaměstnanec školy,
provede příslušná krajská hygienická stanice epidemiologické šetření o výskytu nákazy. Posoudí
rizika, vytipuje, kdo byl s nakaženým v užším kontaktu, a rozhodne o případné karanténě. Nemusí
to však znamenat, že se do izolace musí pokaždé odebrat celá třída či oddělení. Škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem, pokud je 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 třídy.
Prezenční výuka dotčených žáků přechází 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.

