ORGANIZAČNÍ POKYNY K PROVOZU ZŠ KV STRAŠICE OD 12.DUBNA 2021

Na základě znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č.j.: MZDR
14600/2021-1/MIN/KAN) je umožněna účast žáků prvního stupně ZŠ ve specifickém
režimu a za dodržení celé řady opatření. Specifický režim účasti žáků na vzdělávání
spočívá v tom, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém
týdnu se neúčastní druhá polovina tříd.
Na ZŠ KV Strašice se tato rotační výuka uskuteční v následujícím režimu:
v týdnu od 12.04. 2021 do 16.04. 2021 se prezenční formou (osobní přítomnost na
vyučování ve škole) budou vzdělávat třídy 1.A, 3.A, 5.B. Pomocí distančních forem
výuky se budou vzdělávat v tomto týdnu třídy 2.A, 4.A, 5.A.
a v týdnu od 19.04. 2021 do 23.04. 2021 se prezenční formou (osobní přítomnost na
vyučování ve škole) budou vzdělávat třídy 2.A, 4.A, 5.A. Pomocí distančních forem
výuky se budou vzdělávat v tomto týdnu třídy1.A, 3.A, 5.B .
V dalším období se tyto skupiny tříd opět budou pravidelně po týdnech střídat v rotační
výuce, a to až do odvolání tohoto způsobu výuky.
Žáci druhého stupně ZŠ se nadále vzdělávají pouze distančním způsobem. Jsou ale
umožněny individuální konzultace (jeden žák - jeden pedagogický pracovník). Dále také pro
žáky 2. stupně ohrožené školním neúspěchem nebo žáky 9. tříd je možné uskutečnit
skupinové konzultace v nejvyšším počtu 6 žáků.
Základní provozní podmínky a principy týkající se přítomnosti žáků 1.- 5. ročníků ve
škole stanovené dle manuálu MŠMT:
1. Provozní doba školy:
•

každý pracovní den v době od 7:35 do 15.30 hodin

2. Příchod a vstup do budovy školy:
•
•
•

•
•

vstup do šaten je hlavním vchodem do budovy školy
dodržují se pravidla stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými
prostředky FFP2, dezinfekce rukou, odstupy 2 m….)
žáci se po převlečení bez zbytečného prodlení dostaví do třídy určené k testování, kde
proběhne dvakrát v týdnu (pondělí a čtvrtek) testování dle instruktáže a metodického
vedení vyučujícího
rodičům žáků, kteří by chtěli být přítomni testování svých dětí, bude toto umožněno
v šatnách prvního stupně.
vstup do budovy školy bude cizím osobám umožněn pouze v nezbytných
případech

3. Činnost školní družiny:
•

jsou vyčleněna celkem tři oddělení školní družiny

•
•

•

složení jednotlivých oddělení je homogenní dle tříd ( oddělení 1.A, 2.A, 3.A) a bude
neměnné pro dopolední i odpolední režim
v pondělí 12.04. 2021 a 19.04. 2021 nebude školní družina v provozu před
vyučováním (6:00 – 7:35 hodin) z důvodu provedení instruktáže k testování
v kmenových třídách před vyučováním.
mimo dny 12.04. 2021 a 19. 04 2021 je provoz školní družiny standardní, tedy od 6:00
hodin do 16:00 hodin

4. Výuka:
•
•
•

výuka probíhá dle stávajících - platných rozvrhů, a to jak pro prezenční způsob výuky,
tak i pro distanční způsob výuky
hodiny Tv budou probíhat bez „cvičení“, upřednostňován bude pobyt venku –
procházky ap.
v hodinách Hv stále platí zákaz zpěvu

5. Testování:
•
•
•
•
•
•
•
•

dle zaslaných pokynů a nařízení vlády ČR je nutné žáky testovat dvakrát v týdnu
testovací dny jsou pondělí a čtvrtek
testování se provádí u zaměstnanců školy a u žáků při prezenční výuce
k testování se používají samotestovací atigenní rychlotesty LEPU, SARS-COV-2
Antigen Rapid Test Kit
před samotným testováním budou žáci podrobně a názorně seznámeni se způsobem a
realizací samotestování třídním učitelem (podrobná a názorná instruktáž).
veškeré informace k testování pro rodiče i žáky naleznete na : https://testovani.edu.cz/
nebo na: http://www.zsstrasice.rokycansko.cz/ v záložce - Pro rodiče
samotný průběh testování je také možné shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
kdo z rodičů by chtěl být při testování svého dítěte přítomen, je možné toto dohodnout
a umožnit. V takovém případě kontaktujte třídní učitele.

6. Stravování:
•
•
•

žáci a vyučující, kteří absolvují prezenční výuku, mají obědy ve školní jídelně
přihlášeny. Žáci a vyučující na distanční výuce mají obědy odhlášeny.
obědy budou vydávány jednotlivým skupinám v souladu s pravidly danými MŠMT
rozvrh v jídelně je stanoven tak, aby se jednotlivé skupiny stravovaly samostatně

7. Pokyny pro rodiče:
•
•
•

první den po příchodu do školy budou žáci seznámeni se stanovenými hygienickými
pravidly a organizací výuky, které jsou povinni dodržovat
v případě nepřítomnosti žáka je povinen zákonný zástupce informovat školu
o důvodech nepřítomnosti, tedy v souladu se zněním školního řádu
žáci odcházejí domů v případě prokázané pozitivity - buď sami po telefonickém
souhlasu rodiče, nebo čekají v izolační místnosti na vyzvednutí zákonným zástupcem.

8. Základní hygienická pravidla:
•
•
•
•

všichni žáci i zaměstnanci školy, případně třetí osoby jsou povinni nosit ve společných
prostorách respirátory či roušky třídy FFP2
každý žák musí mít s sebou na den minimálně jednu roušku nebo respirátor třídy FFP2
škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla dle manuálu MŠMT, se
kterými budou seznámeni třídními učiteli. Jejich nedodržování bude chápáno jako
porušení školního řádu.

Podmínky a způsob organizace vzdělávání se mohou měnit podle vývoje epidemiologické
situace.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte třídní učitele, případě vedení školy na:
straka@skolastrasice.cz, tel: 721300740

Mgr. Martin Straka
ředitel školy

