Základní škola Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná
tel. 597 578 828; mobil: 602 166 473
e-mail: reditelstvi@zsgh.cz

Organizační pokyny k nástupu žáků 1. stupně do
školy od 25. 05. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní
přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

Účast na vzdělávací aktivitě
•
•
•

•
•

Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro
přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku (přihlásit žáka závazně) do
školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020.
Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje
ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Oznámení o rozdělení do skupin obdrží zákonní zástupci písemně před zahájením
vzdělávací aktivity.
Pokud přihlášený žák účastnící se vzdělávacích aktivit nebude přítomen, je povinností
zákonného zástupce nepřítomnost řádně omluvit do 24 hodin.
Podmínkou účasti na vzdělávací aktivitě je
o zákonným zástupcem předem podepsané čestné prohlášení se seznámením
(na jednom listě). Formulář je k dispozici ke stažení na webové stránce školy
na odkazu ZDE nebo v příloze tohoto dokumentu. Vyplněný a podepsaný
formulář zákonným zástupcem přinese přihlášený žák první den konání
vzdělávací aktivity, prokáže se jím při vstupu do školy a odevzdá pedagogovi
před vstupem. Bez předložení vyplněného a podepsaného čestného
prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy! Pro zájemce, kteří nemají
možnost si formulář vytisknout, jsou formuláře připraveny k vyplnění v
kanceláři školy, kde jej mohou podepsat na místě. Zákonní zástupci si mohou
telefonicky nebo emailem domluvit vyzvednutí. (Jinak každý pracovní den
v době 08:00-14:00.) Nejzazší termín pro vyzvednutí formuláře k vyplnění
zákonnými zástupci na místě stanovuji na první den vzdělávací aktivity v době
07:30-07:55 hodin. (Pondělí 25.5.2020).
o na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Provozní doba školy
• Na základě organizačních, technických a personálních možností školy bude provoz školy
denně 07:30 – 16:00 hodin (pro dopolední aktivity, školní stravování žáků a odpolední
aktivity).
• Dopolední aktivity budou probíhat v časovém rozvrhu
o
1.- 3. ročník – denně 1.- 4. v. h. (07:55-11:30)
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4.- 5. ročník – Po-St-Pá - 1.- 4. v. h. (07:55-11:30) Út-Čt - 1.- 5. v. h.
(07:55-12:25).
• Po ukončení dopoledních aktivit mají možnost přihlášení žáci odebrat oběd ve školní
jídelně.
• Odpolední aktivity budou probíhat v časovém rozvrhu v závislosti na ukončení
dopoledních aktivit
o V době 11:30-16:00
o V době 12:25-16:00.
• Vyzvedávání dětí z odpoledních aktivit (školní družiny) bude probíhat dle Vámi
vyplněných požadavků v dotazníku v třicetiminutových intervalech (13:00, 13:30,
14:00 atd.)
o

Obsah cíl a harmonogram vzdělávacích aktivit
•

•
•

Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se
především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na
dálku.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci
vzdělávání na dálku.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední
části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Cesta do školy a ze školy
•
•

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
•
•
•

•

Před školou žáci dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.
Žáci jednotlivých tříd se shromažďují před školou ve vyhrazeném prostoru (označení na
ploše nádvoří) v časových intervalech:
o 1. a 2. ročník – příchod v 07:35 hodin
o 3. a 4. ročník – příchod v 07:40 hodin
o 5. ročník – příchod v 07:45 hodin
Žáky před školou organizuje pověřený pracovník školy, který žáky vpouští do školy.

Vstup do budovy školy
•

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
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•
•
•
•
•
•
•

•

Při vstupu do budovy školy se žáci prokáží podepsaným čestným prohlášením, které
odevzdají pedagogovi při vstupu do budovy.
Žáci vstupují jednotlivě, po vstupu provedou dezinfekci rukou z dezinfekčního stojanu
umístěného za vstupními dveřmi.
Vstup je umožněn pouze žákům bez zvýšené tělesné teploty.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního
oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žáci se budou učit
ve svých kmenových třídách s výjimkou skupiny 3.B-II (skupina pod vedením ing. Pallové
v učebně školní družiny).

Ve třídě
•

•
•

•
•
•

Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. (Z dávkovače
umístěného ve třídě školy). Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30
sekund vodou a tekutým mýdlem).
Žáci jsou rozděleni do lavic dle zásady jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku nebo po návratu do třídy z WC umyjí a vydezinfikují
ruce. (Z dávkovače umístěného ve třídě školy).
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

V budově školy
•

•

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet či společných prostor
organizují pracovníci školy tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak
jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru).

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního
stravování
•
•

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování
jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
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•
•

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 u žáků
•

•

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

•

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
v čestném prohlášení a seznámení (viz příloha) nebo pokud některý z bodů naplňuje
jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce prostřednictvím žáka toto
prohlášení, která podepsal před zahájením vzdělávacích aktivit:
o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

•

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve
škole umožněna.

•

•

V Havířově 19. 05. 2020
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