
Základní škola Valdice

Ve Valdicí
ch 31. srpna 2020

C V I D :)
Informace k zahájení školního roku 2020-2021

V souladu s „manua
 lem“ MŠ!MT k pru$ be&hu s&kolní
ho roku 2020-2021 se na zac&a
 tku s&kolní
ho roku
bude nas&e s&kola r&í
dit na
 sledují
cí
mi pravidly. Ta se mohou v pru$ be&hu vy
voje „covidove
  situace“ 
me&nit.

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

- zaha
 jení
 s&kolní
ho roku probe&hne v be&z&ne
m rez& imu s minimalizací
 pohybu doprova
 zejí
cí
ch 
rodic&u$  a dals& í
ch rodinny
ch pr&í
slus&ní
ku$  ve s&kolní
ch prostora
 ch

- od 3. 9. r&editel s&koly zakazuje vstup do s&koly rodic&u$ m z&a
ku$  2. - 5. tr&í
dy (rodic&e z&a
 ku$  1. tr&í
dy 
mohou sve
  dí
te&  doprovodit do s&kolní
 s&atny)

- od 14. 9. r&editel s&koly zakazuje vstup do s&koly rodic&u$ m z&a
ku$  v 1. tr&í
de&

- od 3. 9. r&editel s&koly nar&izuje pouz& ití
 rous&ky pr&i vstupu do s&kolní
ho objektu pro vs&echny cizí
 
osoby, vc&etne&  doprova
 zejí
cí
ch rodic&u$  z&a
 ku$  1. tr&í
dy (rous&ka zakry
va
  dy
chací
 cesty)

- na
vs&te&vy rodic&u$  a dals& í
ch osob budou pouze po pr&edchozí
 domluve&  s navs&te&vovanou osobou a 
pouze v nezbytne&  nutne
m rozsahu, nejde-li ve&c vyr&í
dit pr&ed s&kolní
 budovou

- vyzveda
va
ní
 de& tí
 ze Š!D bude probí
hat po zazvone&ní
 na druz& inovy
  zvonek, paní
 vychovatelka 
dí
te&  pr&ipraví
 k odchodu a pr&eda
  jej pr&ed s&kolní
 budovou (platí
 i pro z&a
ky 1. tr&í
dy)
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Základní škola Valdice

Informace ke zdravotnímu stavu žáka

- prosí
me rodic&e, aby alergicke
  dí
te& , jehoz&  alergicke
  projevy mohou by
 t zame&ne&ny se symptomy 
infekc&ní
ho onemocne&ní
, vybavili potvrzení
m de& tske
ho le
kar&e nebo alergologa – nejpozde& ji 4. 9. 
2020

- prosí
me rodic&e, aby do s&koly pous&te& li pouze zdrave
  de& ti

- oc&ividne&  nemocne
  dí
te&  s&kola nesmí
 pr&ijmout a za
konny
  za
 stupce si ho musí
 neprodlene&  
vyzvednout 

- dí
te&  vykazují
cí
 infekc&ní
 onemocne&ní
 v pru$ be&hu vyuc&ova
ní
 bude umí
ste&no do karante
nní
 
mí
stnosti a pod dohledem pove&r&ene
  osoby vyc&ka
  na neprodleny
  pr&í
jezd za
konne
ho za
 stupce

Informace k hygienickému standardu

- z&a
 ci budou mí
t ve s&kole uloz&enou vlastní
 rezervní
 rous&ku zabalenou v igelitove
m sa
 c&ku – zajistí
 
rodic&e z&a
 ku$

- s&kola zajistí
 dostatek osobní
ch c&istí
cí
ch prostr&edku$  (dezinfekce a dezinfekc&ní
 my
dlo ve 
spolec&ny
ch prostora
 ch a tr&í
da
 ch)

- zajistí
me c&aste
  a intenzivní
 ve& tra
ní


- ve s&kole bude docha
 zet 2kra
 t ty
dne&  k dezinfekci lavic, z& idlí
, parapetu$ ... nad ra
mec be&z&ne
ho 
u
 klidu

- s&kola bude pru$ be&z&ne&  dezinfikovat kliky a madla

- z&a
 ci si kaz&dy
  pa
 tek odnesou pouz& ite
  ruc&ní
ky a pouz& ite
  oblec&ení
 te& locviku

- umoz&ní
-li poc&así
, te& lesna
  vy
chova bude probí
hat na s&kolní
m hr&is&ti

- s&kola omezí
 hromadne
  akce
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Předběžná informace k případnému zavedení dálkového vzdělávání

Bude-li vedení
m s&koly rozhodnuto o realizaci da
 lkove
ho vzde& la
 va
ní
, z du$ vodu uvalení
 karante
ny
na s&kolní
 tr&í
du/tr&í
dy nebo celou s&kolu, pr&istoupí
 se k ne&mu takto:

Krátkodobá karanténa

- dojde-li k uvalení
 karante
ny v de
 lce do 10 dnu$ , zada
ní
 doma
cí
 pr&í
pravy bude realizova
no 
prostr&ednictví
m webovy
ch stra
nek, zasla
ní
m e-mailu, pr&í
p. prostr&ednictví
m zpra
v v syste
mu 
Š!kola OnLine.

Dlouhodobá karanténa

- dojde-li k uzavr&ení
 s&kolní
 tr&í
dy/tr&í
d nebo cele
  s&koly na dobu dels& í
 nez&  10 dnu$ , bude zaha
 jena 
online da
 lkova
  vy
uka pomocí
 videokonferencí


- první
ch cca 10 dní
 bude probí
hat organizace vy
uky jako v pr&í
pade&  kra
 tkodobe
  karante
ny, 
na
 sledovat bude vyuc&ova
ní
 formou videokonferencí


- v pr&í
pade&  vyuc&ova
ní
 formou videokonferencí
 bude sestaven rozvrh pro jednotlive
  tr&í
dy a 
pr&edme&ty (bude bra
n ohled na sourozence ve s&kole)

- vyuc&ova
ní
 formou videokonferencí
 bude kombinova
no se zada
va
ní
m u
 kolu$  pro doma
cí
 
pr&í
pravu

- k videokonferencí
m bude zapotr&ebí
 internetove
  pr&ipojení
, poc&í
tac& nebo notebook opatr&eny
   
webkamerou, mikrofonem a reproduktory (zajistí
 rodic&e)

- na
vody pro pr&ipojení
 budou zver&ejne&ny na webovy
ch stra
nka
 ch s&koly

Tibor Vojtko, ředitel školy
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