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Informace k zahájení školního roku 2020-2021
V souladu s „manuá lem“ MŠ MT k prů běhu školního roku 2020-2021 se na začá tku školního roku
bude naše škola řídit ná sledujícími pravidly. Ta se mohou v prů běhu vývoje „covidové situace“
měnit.
Upozorňujeme rodiče, že informace budou podávané prostřednictvím zpráv systému
Škola OnLine a webových stránek školy.

Pohyb cizích osob ve školním objektu a zahájení školního roku
- zahá jení školního roku proběhne v běžném režimu s minimalizací pohybu doprová zejících
rodičů a dalších rodinných příslušníků ve školních prostorá ch
- od 3. 9. ředitel školy zakazuje vstup do školy rodičů m žáků 2. - 5. třídy (rodiče žá ků 1. třídy
mohou své dítě doprovodit do školní šatny)
- od 14. 9. ředitel školy zakazuje vstup do školy rodičů m žáků v 1. třídě
- od 3. 9. ředitel školy nařizuje použití roušky při vstupu do školního objektu pro všechny cizí
osoby, včetně doprová zejících rodičů žá ků 1. třídy (rouška zakrývá dýchací cesty)
- ná vštěvy rodičů a dalších osob budou pouze po předchozí domluvě s navštěvovanou osobou a
pouze v nezbytně nutném rozsahu, nejde-li věc vyřídit před školní budovou
- vyzvedá vá ní dětí ze ŠD bude probíhat po zazvonění na družinový zvonek, paní vychovatelka
dítě připraví k odchodu a předá jej před školní budovou (platí i pro žáky 1. třídy)
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Informace ke zdravotnímu stavu žáka
- prosíme rodiče, aby alergické dítě, jehož alergické projevy mohou být zaměněny se symptomy
infekčního onemocnění, vybavili potvrzením dětského lékaře nebo alergologa – nejpozději 4. 9.
2020
- prosíme rodiče, aby do školy pouštěli pouze zdravé děti
- očividně nemocné dítě škola nesmí přijmout a zákonný zá stupce si ho musí neprodleně
vyzvednout
- dítě vykazující infekční onemocnění v prů běhu vyučová ní bude umístěno do karanténní
místnosti a pod dohledem pověřené osoby vyčká na neprodlený příjezd zá konného zá stupce

Informace k hygienickému standardu
- žáci budou mít ve škole uloženou vlastní rezervní roušku zabalenou v igelitovém sáčku – zajistí
rodiče žá ků
- škola zajistí dostatek osobních čistících prostředků (dezinfekce a dezinfekční mýdlo ve
společných prostorá ch a třídá ch)
- zajistíme časté a intenzivní větrá ní
- ve škole bude dochá zet 2krá t týdně k dezinfekci lavic, židlí, parapetů ... nad rá mec běžného
ú klidu
- škola bude prů běžně dezinfikovat kliky a madla
- žáci si každý pá tek odnesou použité ručníky a použité oblečení tělocviku
- umožní-li počasí, tělesná výchova bude probíhat na školním hřišti
- škola omezí hromadné akce
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Předběžná informace k případnému zavedení dálkového vzdělávání
Bude-li vedením školy rozhodnuto o realizaci dá lkového vzdělá vá ní, z dů vodu uvalení karantény
na školní třídu/třídy nebo celou školu, přistoupí se k němu takto:

Krátkodobá karanténa
- dojde-li k uvalení karantény v délce do 10 dnů , zadá ní domácí přípravy bude realizová no
prostřednictvím webových strá nek, zaslá ním e-mailu, příp. prostřednictvím zprá v v systému
Škola OnLine.

Dlouhodobá karanténa
- dojde-li k uzavření školní třídy/tříd nebo celé školy na dobu delší než 10 dnů , bude zahá jena
online dálková výuka pomocí videokonferencí
- prvních cca 10 dní bude probíhat organizace výuky jako v případě krá tkodobé karantény,
ná sledovat bude vyučová ní formou videokonferencí
- v případě vyučová ní formou videokonferencí bude sestaven rozvrh pro jednotlivé třídy a
předměty (bude brá n ohled na sourozence ve škole)
- vyučová ní formou videokonferencí bude kombinová no se zadá vá ním ú kolů pro domá cí
přípravu
- k videokonferencím bude zapotřebí internetové připojení, počítač nebo notebook opatřený
webkamerou, mikrofonem a reproduktory (zajistí rodiče)
- ná vody pro připojení budou zveřejněny na webových strá nká ch školy

Tibor Vojtko, ředitel školy
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