Provoz ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 a ochrana
zdraví v období do konce školního roku 2019/2020 – 1. stupeň
Základní informace pro žáky 1. stupně a zákonné zástupce
V souladu s uvolňováním opatření je od 25. 5. 2020 umožněná osobní
přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.
Vzdělávací a zájmové aktivity budou probíhat ve školní skupině s maximálním
počtem 15 žáků.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy a
o účast na zájmových odpoledních aktivitách a to do 18. 5. 2020. Svůj zájem
sdělí písemně třídní učitelce přes aplikaci Bakaláři, zákonní zástupci žáků 2.
třídy e-mailem, nejpozději do 18. 5. 2020.
Složení skupiny je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění
přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 18. 5. 2020.
Vzdělávací a zájmové aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
Provoz školy pro žáky 1. stupně je zajištěný od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Ranní družina není poskytována.
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 vzdělávacích a
zájmových aktivit.
Žáci mají možnost školního stravování ve školní jídelně. Zákonný zástupce musí
žáka přihlásit ke stravování v aplikaci www.strava.cz.
Vstup do budovy školy je umožněný pouze žákům, nikoliv zákonným
zástupcům nebo doprovázejícím osobám.
Pokud si zákonný zástupce bude své dítě ze školy vyzvedávat, musí vyčkat
před budovou školy.
Povinností zákonných zástupců je podepsat čestné prohlášení a seznámení
s organizačními informacemi při vzdělávacích a zájmových aktivitách
(viz příloha).

S čestným prohlášením odevzdá zákonný zástupce i formulář s časy odchodů
dítěte ze školy (viz příloha) a to v den nástupu dítěte do školy, tj. 25. 5. 2020.
Pokud žák tyto dokumenty nepředá, nemůže být zařazen do školní skupiny.
V případě zájmu o umístění žáků do školních skupin, který překročí kapacitní
možnosti školy, budou upřednostněni žáci nižších ročníků.
Formuláře v tištěné podobě budou k dispozici u hlavního vchodu do školy
od 12. 5. 2020 v době od 8.00 – 15.00 hod.

Organizační informace pro žáky 1. stupně a zákonné zástupce
Cesta do školy a ze školy:
Při cestě do školy a ze školy se na žáka vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními zejména:



Zakrytí úst a nosu ochrannými pomůckami.
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou






Před školou dodržovat odstupy 2 metry.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Žáci se budou po příchodu ke škole organizovat do skupin tak, jak budou následně
společně ve třídách. Organizací je pověřený určený pedagogický pracovník, který
následně odvádí žáky do určené učebny.
Po skončení vzdělávacích (popřípadě zájmových) aktivit opouští žáci školu za dohledu
pedagogického pracovníka a okamžitě odchází domů.

Vstup do budovy školy
 Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv zákonným zástupcům nebo






doprovázejícím osobám.
Pedagogický pracovník odvede žáky do určené učebny.
Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žáci nebudou využívat šatny. Pro účely odložení svrchního oděvu a přezutí bude
určený prostor před učebnou.
V budově školy se žáci pohybují podle pokynů pedagogických pracovníků.

Ve třídě


Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít
dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.








Maximální počet ve skupině je 15 žáků s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák
v lavici.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. skupinová
práce), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení roušky rozhoduje pedagogický
pracovník.
Při sejmutí si žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
Žáci jsou v určené třídě na dopoledních i odpoledních aktivitách. Třída se pro školní
skupinu nemění.

Vzdělávací a zájmové aktivity žáků 1. stupně
Časový harmonogram:
Vzdělávací aktivity

8.00 – 11. 30 hod.

Oběd

11.30 – 12.30 hod. (časy budou upřesněné pro jednotlivé
skupiny podle přihlášených žáků)
12.30 – 16.00 hod.

Zájmové aktivity







Vzdělávací aktivity zajišťují pověření pedagogičtí pracovníci a budou probíhat podle
učebních plánů, které se žákům zasílají.
V případě potřeby bude zachovaná on-line výuka s pedagogickým pracovníkem
pro žáky, kteří do školy nepřijdou.
Obsah vzdělávání dopolední části je totožný s obsahem vzdělávání na dálku.
Každá školní skupina má přidělené 3 pedagogické pracovníky, kteří se nemění. Tito
pedagogičtí pracovníci zajišťují dopolední i odpolední aktivity.
Tělesná výchova v běžné podobě neprobíhá.
Žáci se pohybují pouze v areálu školy.

Omlouvání žáků


Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší jak 3 dny,
žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda
bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné
na vysvědčení žáka.

Hodnocení



Žákům je ze strany pedagogických pracovníků poskytována srozumitelná a účinná
zpětná vazba k dosahovanému pokroku formou slovního hodnocení.
Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není sběr podkladů pro hodnocení
na vysvědčení.

Školní stravování







Žák má možnost přihlásit se ke školnímu stravování.
Školní stravování probíhá vydáváním obědů ve školní jídelně.
Žákům bude vydaný oběd včetně příboru a pití. Při stravování jsou dodržované
rozestupy jako ve třídě.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před obědem použije každý žák dezinfekci na ruce, která je umístěná před vstupem
do školní jídelny.
Žáci se řídí pokyny pedagogických pracovníků a dodržují zvýšenou měrou běžná
hygienická pravidla.
Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka školy

