Organizace výuky v ZŠ Polešovice ve dnech 11. 5. až 23. 5. 2020
(Všem zaměstnancům školy, žákům devátých ročníků a jejich zákonným zástupcům)
Ředitel ZŠ v souladu s metodickým doporučením MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ vydaným 30. 4. 2020
stanovuje následující podmínky pro provoz ZŠ Polešovice v období od 11. 5. 2020 do 23. 5. 2020.

1. Rozsah provozu
 Provoz školy je omezen pouze na žáky 9. tříd, kteří nejpozději 11. 5. ráno před vstupem do
školní budovy doloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění a seznámení s rizikovými faktory.
 Další žáky po tomto termínu není možno k prezenčnímu vzdělávání přijmout.
 Bez doložení tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy.
 Prezenční výuka bude probíhat v pondělí až čtvrtek v čase od 8:40 do 12:00.
 Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, si mohou objednat oběd. Výdej oběda pro žáky 12:00 –
12:30. Podmínky pro stravování ve školní jídelně jsou popsány níže.
 Výuka se skládá ze dvou bloků po 90 minutách. Mezi bloky je přestávka 20 minut.
 Žáci mají možnost využít individuální konzultace. Na konzultaci je třeba se přihlásit den
předem. Každá konzultace trvá 30 minut. Maximální počet žáků ve skupině při konzultaci je 5.
2. Příchod do školy a pohyb po škole
 Pohyb na veřejných prostranstvích se řídí obecnými nařízeními ministerstva zdravotnictví.
Škola neorganizuje žáky před příchodem do školy.
 Určený učitel počká na žáky před školou, společně projdou šatnou, použijí dezinfekci u
vchodu do školy.
 Při pohybu ve společných prostorách musí mít všechny osoby roušku.
 Každý žák musí mít dvě roušky na den a sáček na jejich ukládání.
 Za vybavení žáků rouškami odpovídají zákonní zástupci žáků.
 Učitel a žáci společně jdou do určené učebny. Veškerá výuka žáků 9. A bude probíhat
v učebně 9. A, výuka 9. B v učebně 9. B.
 O přestávce je zajištěn dohled. Pedagog konající dohled zajistí, aby se žáci z obou skupin
nemísili, aby dodržovali odstup a používali roušky.
 Žáci používají pouze toalety v přízemí školy.
 Pokud žák nejde na oběd, odchází po skončení výuky neprodleně z budovy.
 Na oběd odchází žáci společně s učitelem, který měl poslední hodinu, ten také koná dohled
v jídelně.
3.





Režim v učebně
Každý žák má k dispozici jednu lavici.
Žáci i učitelé jsou povinni zachovávat rozestup 1,5 m.
V lavici nemusí mít žák roušku.
Učitel zachovává od žáků odstup 2m. Používá ochrannou roušku a ochranný štít dle svého
uvážení. V případě skupinové práce nebo bližšího kontaktu musí mít ochranné prostředky
žáci i učitel.

4. Dezinfekce osob a prostor
 Dávkovače s dezinfekcí jsou při vstupu do budovy, na určených toaletách, v učebnách, kde
bude probíhat výuka a při vstupu do školní jídelny.
 Zaměstnanci školy provádějí minimálně dvakrát denně dezinfekci klik, madel, lavic a dalších
exponovaných míst.
 Jednou denně probíhá mokrý úklid a dezinfekce podlah ve třídách a ve společných
prostorách.
 Na toaletách, ve třídách a u vstupu do jídelny jsou k dispozici papírové ručníky.
 V případě potřeby (ztráta, ušpinění, provlhnutí) má škola k dispozici náhradní roušky pro
žáky.
5. Režim v jídelně
 Žáci si musí stravu objednat předem dle standardních termínů pro objednání stravy a
prokázat se vlastním čipem.
 V jídelně se střídají skupiny po maximálně 15 lidech a 15 minutách.
 Strávníci sedají pouze na určená místa tak, aby byl zajištěn odstup 1,5 metru.
 Kapacita jídelny je omezena na 15 osob.
 Dezinfekce stolů a židlí probíhá po každé skupině.
 Příbor a skleničku s nápojem obdrží všichni strávníci u výdeje.
 Je zakázáno používat společné nádobí (džbánky, naběračky apod.).
6. Omlouvání absence
 Výuka je pro žáky, kteří se k ní přihlásí, povinná.
 V případě, že se u žáka nebo učitele projeví doma příznaky virového onemocnění (kašel,
horečka, dušnost, ztráta chuti či čichu) nesmí taková osoba vstoupit do školní budovy.
Zůstává doma a neprodleně informuje vedení školy o vzniklé situaci.
 V případě, že se stejné příznaky projeví v době vyučování, bude postižená osoba izolována
a budou informováni zákonní zástupci, kteří musí žáka vyzvednout v nejkratší možné době.
 V případě absence z jiných důvodů, je třeba doložit omluvenku do tří dnů.
 Zákonní zástupci jsou povinni být k zastižení na telefonních číslech vedených v evidenci
školy.
7. Porušení podmínek provozu
 opakované porušení podmínek provozu uvedených v bodě 1 - 6 (zejména nedodržování
odstupu, nepoužívání ochranných roušek, nepovolený pohyb po budově, nenahlášení příznaků
onemocnění) ze strany žáků může být důvodem k přerušení prezenční výuky žáka.
Radim Pikner, ředitel školy

Já níže podepsaný potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými podmínkami, a
že jsem jim porozuměl.

……………………………………………………………………………………………….
(jméno, příjmení, podpis žáka/zaměstnance školy)

