Školní rok 2020 – 2021 informace č. 1

Nástup žáků do školy od 1. září - informace

Vážení rodiče a žáci,
v souladu se záměrem MŠMT a Vlády ČR, umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a
dalších školních aktivit v co největším rozsahu, si Vás dovolujeme informovat o některých náležitostech.
Docházka do školy:
 do budovy školy vcházejí pouze žáci bez jakýchkoliv příznaků nemoci, ostatním bude
přístup do budovy omezen**
 žáci vstupují do budovy školy jednotlivě, netvoří velké skupiny, snaží se mezi sebou
dodržovat distanční vzdálenosti, otevření školy bude posunuto na 7:30
 žáci se v šatnách převlečou a neprodleně se přesunou do příslušné učebny, kde si umyjí
ruce a dbají zvýšené hygieny
 cílem přijatých opatření je minimalizovat kontakt mezi žáky jednotlivých tříd, skupin
v budově školy, zamezit tak případnému šíření rizika nákazy mezi žáky:
o minimálně první dva týdny se proto nebudou žáci II. stupně přesouvat mezi
učebnami, ale budou zůstávat ve své třídě
o organizace výdeje a čas obědů bude též uzpůsoben minimalizaci potkávání se
jednotlivých tříd, dle doporučení MŠMT, časový plán bude žákům upřesněn
o 1. září bude z provozních a epidemiologických důvodů zrušen oběd pro žáky II.
stupně, všem těmto žákům bude oběd automaticky odhlášen
 po celou dobu pobytu ve škole bude kladen důraz na dodržování zvýšené hygieny
 první týden školní docházky se neuskuteční nulté hodiny a odpolední vyučování.
Manuál pro školy vydaný MŠMT - PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (web MŠMT). Základem správného postupu škol, je porozumění
preventivním a protiepidemickým opatřením; v této souvislosti je nutné sledovat aktuální
epidemiologickou situaci. Žádáme Vás proto o častější sledování našich webových stránek.
** Pokud budou u žáka příznaky patrné již při příchodu do školy, žák není vpuštěn do budovy školy v případě, že je
přítomen jeho zákonný zástupce, není-li přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka, má škola povinnost neprodleně
tuto skutečnost zákonnému zástupci oznámit a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu žáka
ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky
a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve
škole a současně dojde k informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
v co možném nejkratším čase.
Ve obou uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě výskytu onemocnění u žáka nebo zaměstnance zpravidla školu kontaktuje příslušná krajská
hygienická stanice (KHS). Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí další pokyny a rozhodne o opatřeních. V případě
konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů
KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo
plošně MZd.

Další informace k začátku školního roku:
 škola postupně zavede jednotný komunikační systém Office365
 rozvrhy tříd vyvěšeny na stránky školy (jako každý školní rok upozorňujeme na možnost
úprav)
 prostřednictvím žáků proběhne v prvním týdnu aktualizace kontaktních údajů apod.
 režim prvního školního dne 1. tříd bude uveřejněn na stránkách do 28. 8. 2020
 další informace zde budou postupně doplňovány.
Děkuji všem za spolupráci a pochopení.
V Českých Budějovicích 26. srpna 2020
Mgr. Vladimír Caldr
ředitel školy

