OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V SOUVISLOSTI S COVID-19
ve školním roce 2020/2021, s účinností od 4. 1. 2021
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Výuka se řídí manuálem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“ a informacemi k provozu
škol a školských zařízení vydávaných MŠMT.
Výuka žáků 3. - 9. ročníku probíhá distančně a je povinná. Organizace synchronní výuky (MS Teams) se řídí
rozvrhem hodin zveřejněným na webových stránkách školy (sekce Rozvrh vyučování), asynchronní výuka
(Bakaláři) se řídí pokyny vyučujících. Časová dotace pro hodiny synchronní výuky bude totožná s nastavením
této výuky platným od 9. 11. 2020.
Prezenční výuka probíhá pro žáky, 0., 1., 2. ročníku denně a je povinná.
V prezenční výuce je nutné dodržovat podmínku homogenity skupin, tj. nesmí se míchat žáci různých tříd. Výuka
0. - 2. ročníku probíhá na Seifertově náměstí, zajištěno je také stravování a provoz školní družiny. Za podmínky
dodržení homogenity skupin je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál
školy.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V hodinách tělesné výchovy budou žáci převážně vykonávat
aktivity venku. Přizpůsobte tomu své oblečení.
Plavecký výcvik se nekoná.
Činnost kroužků se nekoná.
Výuka náboženství se nekoná.
Všem žákům bude poskytováno stravování. V budově na Seifertově náměstí bude probíhat výdej svačin a obědů
pro žáky přítomné v prezenční výuce. Tito žáci mají stravu automaticky přihlášenou. V budově Újezd si mohou
odebírat obědy žáci na distanční výuce. Stravu je nutné si předem přihlásit podle platného řádu školní jídelny.
Stravu na 4. 1. 2021 je možné přihlásit nejpozději tentýž den do 6:30 hodin. Vydávání probíhá do jídlonosičů ve
výdejním okýnku od 11:30 do 13:50 hodin.
Školní jídelna se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb. Platí požadavky na zvýšená hygienická
opatření ve školních jídelnách. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální
počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
V období distanční výuky bude hlavním komunikačním kanálem systém Bakaláři. Pokud žák nemá přístup k
potřebné informační technologii, je rodič povinen kontaktovat třídního učitele a domluvit si s ním přebírání
studijních materiálů ve škole. O této skutečnosti informuje třídní učitel vyučující v této třídě.
Žák/rodič hlásí třídnímu učiteli neprodleně každou změnu kontaktních údajů.
Žáci/zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (kašlání a kýchání do jednorázových kapesníků,
časté a důkladné mytí nebo dezinfikování rukou, používání jednorázových ručníků, větrání).
Používání roušek se řídí nařízením MZČR a KHS. Je povinnost všech osob ve škole nosit nos a ústa zakrytá
rouškou v celé škole po celou dobu pobytu. Je-li nezbytné, aby žáci viděli na ústa učitele, je možné roušku dočasně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň dva metry od všech osob.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. Pokud se příznaky
objeví, dojde k umístění žáka do karanténní místnosti, ke kontaktování zákonného zástupce s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Pobyt zákonných zástupců žáků a jiných osob ve škole je omezen na minimum. Osobám s příznaky infekčního
onemocnění nebude vstup do školy povolen.
Pronájmy školních tělocvičen jsou i nadále zrušeny.

V Kyjově 1. 1. 2021

