OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V SOUVISLOSTI S COVID-19
ve školním roce 2020/2021, s účinností od 30. 11. 2020
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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.
Žák/rodič hlásí třídnímu učiteli neprodleně každou změnu kontaktních údajů.
Žáci přicházejí do školy zdraví a bez známek respiračních onemocnění, vybaveni minimálně dvěma
rouškami a sáčkem na použité.
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).
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.
Používání roušek se řídí nařízením MZČR a KHS. Je povinnost všech žáků a zaměstnanců nosit nos a ústa
zakrytá rouškou v celé škole po celou dobu pobytu. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby pohybující
se ve škole. 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.
Prezenční výuka probíhá pro žáky, 0., 1., 2., 3., 4., 5. a 9. ročníku denně a je povinná.
Výuka žáků 6., 7., 8. ročníku probíhá kombinací prezenční a distanční výuky a je povinná.
o V týdnu od 30. 11. do 4. 12., od 14. 12. do 18. 12. 2020
mají prezenční výuku žáci 6. A, 6. C, 7. A, 7. C, 7. E, 8. A, 8. C.
Distanční výuku mají 6. B, 6. D, 7. B, 7. D, 8. B, 8. D.
o V týdnu od 7. 12. do 11. 12, od 21. 12. do 22. 12. 2020
mají prezenční výuku žáci 6. B, 6. D, 7. B, 7. D., 8. B, 8. D.
Distanční výuku mají 6. A, 6. C, 7. A, 7. C, 7. E, 8. A, 8. C.
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny pro žáky všech ročníků.
Ve výuce je nutné dodržovat podmínku homogenity skupin, tj. nesmí se míchat žáci různých tříd. Za této
podmínky je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
Vstup do budovy:
o Žáci I. stupně vstupují do budovy v určeném čase pod dozorem třídního učitele. V budově Újezd
použijí vchod u dolní tělocvičny: 4. ročník 7:50, 5. ročník 7:55. Místo shromažďování žáků
upřesní třídní učitel.
o Žáci II. stupně vstupují do budovy v určeném čase na pokyn školníka: 9. ročník v 7:40, 6. ročník
7:45, 8. ročník 7:50, 7. ročník 7:55. Dozor v suterénu dohlíží u šaten na urychlený odchod žáků
do tříd.
o Seifertovo nám. - žáci 3. ročníku vstupují do budovy školy bočním vchodem v 7:40.
Žáci 0. - 2. ročníku vstupují do budovy školy ve stávajícím režimu.
Žáci omezí pobyt mimo učebny, ve kterých probíhá jejich výuka, na nezbytné minimum.
Na začátku každé vyučovací hodiny, kdy došlo k přesunu žáků do nové učebny, provedou žáci pod
dozorem vyučujícího dezinfekci rukou (Anti-Covidem).
Na začátku vyučovací hodiny a v jejím průběhu (cca po 30 minutách) vyučující vyvětrá třídu. O přestávce
se větrá pouze dolními okny. Přizpůsobte tomu své oblečení.
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Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V hodinách tělesné výchovy a pracovních činností
budou žáci převážně vykonávat aktivity venku. Přizpůsobte tomu své oblečení.
Plavecký výcvik se nekoná.
Činnost kroužků se řídí pokynem vedoucího. Pokud to charakter kroužku umožňuje, lze se setkávat
distančně. Činnost mohou zahájit kroužky školního klubu, kde jsou členy pouze žáci jedné třídy. Kroužky
školní družiny mohou zahájit činnost, pokud se v nich setkávají jen žáci jednoho ročníku.
Školní družina bude v provozu pro žáky 0., 1., 2. a 3. ročníku. Ranní provoz na Seifertově náměstí od
6:30. Odpolední provoz na Seifertově náměstí pro 0., 1., 2. ročníku je do 16:30. Žáci 3. ročníku
navštěvující školní družinu budou mít oběd a družinu v budově Újezd do 16:30. Pro 4. a 5. ročník se z
personálních důvodů školní družina neotvírá.
Výuka náboženství bude zatím probíhat pouze ve 3. třídách.
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 budově Újezd budou žáci využívat i zadní část jídelny oddělenou přepážkou.
Školní jídelna bude rozdělena na sektory A, B, C, D, E. Žáci budou sedět v části, která se shoduje s
označením jejich třídy.
o Svačiny budou připravovány pouze pro žáky I. stupně. V budově Újezd budou žáci 4. tříd chodit
na svačiny v průběhu velké přestávky. Žáci 5. tříd 10:35, tj. na konci třetí hodiny.
o Na obědy budou žáci chodit po etapách podle následujícího rozpisu.
o Odchod ze třídy na oběd (budova Újezd):
▪ 11:30 - 9. ročník
▪ 11:45 - 8. ročník
▪ 12:25 - 4. ročník
▪ 12:40 - 5. ročník
▪ 13:00 - 3. ročník
▪ 13:35 - 6. ročník
▪ 13:45 - 7. ročník
o Seifertovo nám. - žáci 3. ročníku, kteří nebudou navštěvovat školní družinu, odchází pod
dohledem třídních vyučujících na oběd ve 12:40. U ostatních ročníků odchod na oběd zůstává
stejný.
Synchronní distanční výuka 30. 11. - 22. 12. bude probíhat v rozsahu: hlavní předměty Č, M, A a N ve
třídách s RVJ – minimálně 1x týdně. Po domluvě s žáky je možné učit i jiné hodiny živě, avšak již neplatí
rozvrh s odučenými hodinami od 9. 11. - 27. 11. 2020 v plném rozsahu, jako když byla jen distanční výuka.
Asynchronní online výuka pokračuje v plném rozsahu.
Nadále 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 TU vyučující v této třídě.
Pronájmy školních tělocvičen jsou i nadále zrušeny.

V Kyjově 27. 11. 2020

