Pravidla ke školnímu roku 2020/21 vzhledem ke covid-19
Naše škola v loňském roce prožila zcela nestandardní školní rok s distanční výukou. Letošní
začínáme sice s prezenční docházkou do školy, platí určitá omezení, situace se však může kdykoliv
změnit. Rodiče dostali manuál MŠMT ke covid-19, kde jsou podrobně pokyny k průběhu školního
roku. Pokusím se shrnout základní pravidla, která máme ve škole od 1. 9. 2020 nastavena. Prohlášení
o bezinfekčnosti nevyžadujeme. Budeme obezřetní, abychom se co nejvíce vyhnuli omezování
školní docházky a nevystavovali nás i rodiny karanténě. Prosím děti i rodiče o obezřetné chování,
které společně nastavíme dětem.
Hned 1. 9. rušíme tradiční vítání prvních tříd v obřadní síni městského úřadu, děti s jedním
rodičem mají povolen vstup do školy s rouškou. Veškeré návštěvy mohou vstupovat do školy pouze
s rouškou a po dezinfekci rukou. Dezinfekce jsou připraveny u všech čtyř vchodů. Prosím i vás
rodiče, abyste chodili do školy pouze v nejnutnějších případech, zdraví a s rouškou. Také děti si
musí při příchodu do školy vždy dezinfikovat ruce. Nápomocny jim jsou paní uklízečky. Pohyb dětí
po škole je omezen. Vstupovat do školy budou děti pouze přes určené budovy: 1.A a B,
3. třída vchodem B3, 2., 4. a 5. třída vchodem B2, 2. stupeň vchodem B1 (hlavní vchod). V případě
podezření je dětem měřena teplota, bude-li zvýšená, dítě bude izolováno po dobu, než bude
vyzvednuto rodičem. Také nemusí být vpuštěno do školy, má-li doprovod. Pokud má dítě alergii
projevující se kašlem nebo rýmou, je třeba škole prokázat, že netrpí infekční nemocí. V případě
onemocnění covid-19 ve škole vás budeme neprodleně informovat, stejně potřebujeme i rychlou
informaci od vás, pokud dojde k pozitivnímu testování v rodinách.
Ve škole nesmí děti přecházet mezi budovami ani mezi patry, nesmí vstupovat do jiných tříd.
Zakázáno je podávání rukou a jakékoliv fyzické kontakty. Roušky nakonec děti ve třídě a
ve společných prostorách mít nemusí, pokud se epidemiologická situace na okrese nezhorší.
Rozhodující bude semafor. Ve třídách se více větrá, děti nabádáme k dodržování bezpečné
vzdálenosti, hygieně rukou, prostory se pravidelně dezinfikují. Velmi vás prosím, neposílejte do
školy děti, které kašlou, vykazují teplotu apod.
Aby se děti z různých tříd ve škole nestřetávaly, je provoz družin, kroužků a obědů nastaven
vzhledem ke covidu-19. Družiny jsou otevřené pouze pro 1. až 4. ročník, děti 5. třídy
do ŠD nepřijímáme. Vychovatelkou ŠD 1 je paní Marcela Seitlová pro 1. a 2. ročník, ŠD 2 paní
Zdeňka Kašpárková pro 3. a 4. ročník. Stejně rozdělená funguje i ranní družina. Děti nesmí přecházet
z jedné ŠD do druhé. ŠD zahájíme 2. 9., přihlášky prosíme do 4. 9. Úplata zůstává stejná, 100
Kč/měsíc. Děti, které měly zaplacenu družinu do 30. 6. v minulém školním roce, mají slevu 350 Kč.
Kroužky jsou omezeny rovněž na 2 třídy. Úplata za kroužky je stejná, 300 Kč/kroužek/rok. Třetí a
další kroužek 100 Kč. Děti, které chodily do kroužků minulý rok, mají slevu 100 Kč. Celostátní
soutěže letos nejsou vyhlášeny. Obědy ve ŠJ jsou také časově odděleny po 2 třídách, které sedí ve 2
sektorech. Letos omezíme i další společné akce, pokud přesto budou pořádány, děti rovněž rozdělíme
do sektorů po třídách.
K distanční výuce přistoupíme pouze tehdy, bude-li ve třídě nepřítomna nadpoloviční většina
žáků. Abychom byli na tento způsob výuky připraveni, prosím rodiče, kteří nemají ještě doma skype,
aby jej pro děti zavedli. Distanční výuka bude v tomto případě pro děti již povinná. Od loňského září
jsme zavedli pro 2. stupeň elektronickou žákovskou knížku (EŽK), od 16. 3. jsme posílali přes
dm-software domácí úkoly dětem. Od 1. 9. je tento systém nastaven i pro 1. stupeň. Přihlašovací
PINy děti i rodiče dostali. Prosím rodiče, aby neposkytovali svůj PIN dětem.
Učebnice dětem v září zůstanou z minulého školního roku, v září ještě probíráme učivo, které
jsme na jaře nestihli. O postupné výměně učebnic jsou rodiče a děti průběžně informování třídními
učiteli.
Vážení rodiče, děkuji vám i dětem za to, jak jsme společně zvládli jarní distanční výuku, věřím,
že spolu zvládneme i nový školní rok, který je přizpůsoben covidu-19.
Hrotovice 1. 9. 2020
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