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Změny ve ŠŘ jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků.

Organizace školy ve školním roce 2020/2021
Zpracováno podle manuálu MŠMT https://www.msmt.cz/file/53629/
1. Žáci vstupují na školní dvorek v době od 7,40 hod. do 8 hod., kdy jednotlivě jsou
pouštěni do šaten dvěma vchody:
Zadní šatna : 3. r., 4. A, 5. r.
Prostřední šatna : 1. r. , 2. r.,4. B.,

2. Od žáků nebude vyžadováno před prvním příchodem do školy prohlášení o
bezinfekčnosti.
3. Žákům nebude ráno měřena teplota.
4. U všech vchodů do školy, před tělocvičnou, ve třídách budou umístěny dávkovače
s dezinfekcí.
5. Po příchodu do šatny se žáci přezují, dohledem jim budou vydezinfikovány ruce, pak
odcházejí do třídy, kde budou 1. vyučovací hodinu seznámeni s hygienickými,

bezpečnostními a veškerými pokyny týkající se průběhu výuky a pobytu ve škole a na
školním dvoře.
6. Po celou dobu pobytu ve škole dodržují žáci hygienu rukou, opakovaně jsou na tuto
skutečnost upozorňováni. Doporučujeme dát dětem krém na ruce.
7. K osušení rukou se používají výhradně papírové jednorázové utěrky.
8. Ve společných prostorách školy se žáci pohybují bez roušek. V rouškách na základě
plošných opatření prostřednictvím mimořádných opatření, u semaforu 2. stupně
pohotovosti KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy
nebo dle nařízení ředitelky školy. Snaží se dodržovat odstup 1,5 – 2 m, když je to
možné, zbytečně se k sobě nepřibližují, dbají zvýšené bezpečnosti při chůzi po
schodech, chodbách, WC.
9. Ve třídě žáci mohou volně pohybovat, dbají na hygienu rukou, zbytečně se k sobě
nepřibližují. Pod dohledem vyučujícího se snaží dodržovat vzdálenost 1,5 – 2 m, když
to situace dovolí.
10. Opakovaně bude probíhat během výuky intenzivní větrání učeben, tělocvičny, šatny a
dalších prostor školy. Ve všech učebnách budou okna otevřena na větračky.
11. Pobyt o velké přestávce na školním dvoře bude probíhat dle dohledů. 1.,2.,a 3. ročník
vždy pondělí, středu a pátek, 4. A,4. B a 5. r. vždy v úterý, čtvrtek.
12. Ve třídě budou žáci používat svoje věci, své školní pomůcky, společné školní
pomůcky, které budou po používání dezinfikované, když to situace dovolí.
13. Každý má svoji svačinu a pití, nikomu nic nenabízí ani si nebere nic od spolužáků.
14. Každý žák musí mít v aktovce v sáčku 1 roušku pro případ, že by se u někoho
vyskytly patrné příznaky onemocnění.
15. Předmět TV probíhá bez omezení.
16. Školní stravování je zajištěno v MŠ Ledňáček, odchod do jídelny bude po
jednotlivých skupinách. Před odebráním stravy bude kladen důraz na řádné mytí
rukou nebo dezinfikování, nebude možný samoobslužný výdej (odebírání příborů,
nápojů, polévky, salátů). Bude probíhat obslužný výdej jídla.
17. Provoz ŠD je po jednotlivých odděleních dle tříd tak, aby byl zajištěn co nejmenší
přesun žáků (účastníků) z jednotlivých oddělení. Ke spojování bude docházet po
15,00 hod., kdy budou účastníci 3. oddělení připojeni ke 4. oddělení. V 16 hodin
dojde ke spojení všech oddělení (ve škole je již nízký počet účastníků). Při spojování
oddělení v učebně se bude dodržovat oddělení skupiny mladších účastníků a starších
účastníků, když to situace dovolí.
18. Odchod ze ŠD z důvodů bezpečnostních a hygienických bude probíhat jednotně v 13
hod., 14 hod., 15 hod., 15:30 , 16 hod., 16:30. Účastníci ŠD budou na školní dvorek
v uvedené časy doprovázeni dohledem.
19. Při zjištění teploty, kašle, ztráty chuti, čichu u žáka, bude žák izolován v tělocvičně, dohled
bude vykonávat určený dohled, bude mu vyčleněna toaleta v přízemí .
ZZ budou okamžitě informováni, bezodkladně si dítě vyzvednou, budou kontaktovat
praktického lékaře. V případě výskytu Covid – 19 bude informována KHS Beroun.

20. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu rozhoduje KHS.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích ZZ a zřizovatele.

21. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. V případě uzavření třídy
nebo školy musí ZZ sledovat web školy, kde budou zveřejňovány DÚ vždy v neděli
v 18 hodin. Komunikace mezi školou, žáky, ZZ bude probíhat e-mailem, sms,
telefonicky, WA. Výuka ve všech třídách: Microsoft Teams.
22. V případě nepřítomnosti žáka budou PS, pomůcky připraveny v igel.sáčku na plotě
školního dvorku po předchozí domluvě TU a ZZ. V případě uzavření třídy budou
pomůcky připraveny v učený den a čas na dvorku školy (po odchodu žáků),
informace bude sdělena TU e-mailem, WA, popř.na webu školy. V případě uzavření
celé školy budou pomůcky připraveny po jednotlivých třídách na školním dvorku
v uvedené dny a časy, informace bude sdělena ŘŠ na webu školy.
23. Úklid v ZŠ bude probíhat průběžně několikrát během dopoledne (mytí WC, madel,
klik, splachovadel, baterií, vypínačů, tlačítek u dávkovačů apod., vytírání společ.
prostor), odpolední intenzivní úklid bude probíhat po 15 hod.
24. Na ZŠ bude od září probíhat výuka SZUŠ a tyto kroužky: AJ, keramika.
25. Od 7.9.2020 začnou probíhat aktivity v rámci Šablon II, intervence a spec.pg péče

(ráno) v odpol. hodinách.
26. Po celý školní rok 2020/21 je omezen vstup na školní dvůr a do budovy ZŠ
zákonným zástupcům z důvodu hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti žáků a
omezení rizika šíření onemocnění Covid -19.
27. Návštěvu školy si můžete po předběžném ohlášení domluvit s ředitelkou školy,
zástupkyní ředitele školy, třídní učitelkou, vychovatelkou. Kontakty na ředitele,
zástupce ředitele, vyučující, vychovatelky naleznete na webu školy.
28. Zákaz vstupu osob do budovy školy bez předchozího objednání.
29. Nečekané, neodkladné jednání se ZZ může probíhat pouze před dvorkem (7 - 7,30
hod., 12,40 - 16,30 hod.), vždy po předchozí domluvě.
Důležitá jednání se ZZ ( ohledně PO, zdrav.stavu žáka, prospěchu a chování žáka)
budou probíhat odpoledne po výuce v tělocvičně v tyto vyhrazené dny: Po 13 - 16
hod., Út 15 – 16 hod , vždy po předchozí domluvě. Tato důležitá jednání nesmí
probíhat venku, aby nedošlo ke ztrátě dokumentace žáka, úniku informací.
Před jednáním v tělocvičně: Prostor bude předem vyvětrán. Bude dodržen odstup 1,5
m. Využijte sezení na lavičkách. ZZ si hned po vstupu do školy vydezinfikuje ruce,
vezme návleky a zapíše se do tabulky. Vstup do ZŠ je pouze hlavním vchodem.
30. Do budovy školy smí vstupovat pouze zaměstnanci, žáci školy a osoby objednané k
jednání (ZZ, cizí osoby)nebo vedoucí kroužků za daných podmínek.
31. Z metodiky z Ministerstva zdravotnictví.
Akutně nemocné dítě s respiračním infektem
V případě potřeby kontaktuje rodič telefonicky registrujícího PLDD (praktický lékař
pro děti a dorost). PLDD rozhodne o nutnosti a formě vyšetření, doporučí léčbu,
ponechá dítě 10 dnů v domácí léčbě, v případě potřeby vystaví OČR. Po uplynutí 10
dnů domácí léčby (pokud je dítě bez klinických příznaků nemoci) dítě nastupuje do
školského zařízení a PLDD nedává škole žádné potvrzení. Pokud má dítě nadále
příznaky onemocnění, rozhodne o dalším postupu PLDD. Každé dítě, které má
respirační příznaky ( rýma, kašel) by mělo doma zůstat mimo kolektiv dětí.

Všem zákonným zástupcům děkuji za respektování nových
pravidel, průběžné sledování informací na webu školy na
hlavní stránce (ZZ budou o změnách informováni
v notýskách, e-mailem, v akutním případě WA).
Všem přeji pevné zdraví, veselou mysl, ať všichni společně
tento školní rok zvládneme. ŘŠ

V Hýskově 28. 8. 2020 – zpracována příloha č.1, která byla doplněna 4.9.2020 jako příloha č.2, poté
aktualizována na základě doporučení MZd, MŠMT a podle potřeb školy dne : 8.9.2020.

Mgr. Lenka Štětková, řed.školy

