Návrat žáků do školy 25.5.2020 a organizace školních skupin
(sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách)
Vážení rodiče,
předávám Vám důležité informace o podobě, kterou pro školní skupiny připravujeme.
Vycházejí z metodiky Ministerstva školství – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období
do konce školního roku 2019/2020. Informace by tak měly být již definitivní, v závislosti na
případných změnách v harmonogramu otevírání škol se mohou ještě měnit. O případných
změnách Vás budeme informovat před znovu otevřením školy pro Vaše děti.
Provoz školních skupin plánujeme od 25.5.2020 v časovém rozsahu od 8:00 do 17:00. Děti
budou moci do školní skupiny docházet na dopolední (výukovou) část, nebo na dopolední i
odpolední (výukovou i volnočasovou část). Složení skupin žáků stanoví škola předem a je
neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet
žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
Při zajištění dohledu nad pohybem žáků před budovou školy bude škola a její zaměstnanci
spolupracovat s Městskou policií. Pro minimalizaci shromažďování budou platit následující
pravidla:





Pověření zaměstnanci školy budou dohlížet na dodržování odstupů 2 metry v souladu s
krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu
žáka/členů společné domácnosti).
Pověření zaměstnanci školy budou dohlížet na dodržování zakrytí úst a nosu všemi
osobami nacházejícími se před školou.
Pro příchod žáků budou zprovozněny oba vstupy do školní budovy (z Dušní ulice i
náměstí Curieových) – žáci budou přicházet k určenému vstupu ve vyhrazený čas, a to
podle patra, v němž se bude nacházet určená učebna jejich školní skupiny.
o žáci ze školních skupin s učebnami umístěnými v křídle do Dušní ulice budou do
budovy vstupovat hlavním vchodem školy (z Dušní 19).
o žáci ze školních skupin s učebnami umístěnými v křídle do nám. Curieových,
směrem k hotelu President, budou do budovy vstupovat bočním vchodem školy
(z nám. Curieových 2).
o žáci ze školních skupin s kmenovými učebnami ve 3. patře budou pro
shromažďování ke vstupu využívat čas mezi 7:30 a 7:40, školní skupina bude
společně vstupovat do budovy v doprovodu pedagogického pracovníka školy
pověřeného dohledem a výukou v dané skupině.
o žáci ze školních skupin s kmenovými učebnami ve 2. patře budou pro
shromažďování ke vstupu využívat čas mezi 7:40 a 7:50, školní skupina bude
společně vstupovat do budovy v doprovodu pedagogického pracovníka školy
pověřeného dohledem a výukou v dané skupině.
o žáci ze školních skupin s kmenovými učebnami v 1. patře budou pro
shromažďování ke vstupu využívat čas mezi 7:50 a 8:00, školní skupina bude
společně vstupovat do budovy v doprovodu pedagogického pracovníka školy
pověřeného dohledem a výukou v dané skupině.

mezi 9:00 a 9:10 budou do budovy školy vstupovat bočním vchodem školy
(z nám. Curieových 2) školní skupiny 9. ročníku, vždy v doprovodu
pedagogického pracovníka školy pověřeného dohledem a výukou v dané
skupině.
Žáky před školou vyzvedává pedagogický pracovník pověřený dohledem a výukou
v dané skupině, který žáky organizuje do skupiny a odvádí je.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
o




Při vstupu do budovy školy budou ve vestibulech umístěny stojany s dezinfekcí.



Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
skupinami.
Žáci přejdou přímo do vyhrazených učeben, kde bude probíhat dopolední výuková i
odpolední volnočasová vzdělávací aktivita.

Po příchodu do přidělené učebny si žáci




v zadní části učebny odloží svrchní oblečení.
skupiny, které budou ve svých kmenových třídách, budou mít podle časového rozvrhu
přístup i k šatním skříňkám na chodbách.
skupiny, jejichž program bude probíhat v jiné než kmenové učebně, ke skříňkám
v odlišných patrech mít přístup nebudou.

Žáci jsou povinni 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.
Pohyb ve společných prostorách školy, na chodbách a toaletách, bude maximálně omezen.










Pro jednotlivé skupiny připravíme rozvrh „přestávek“, podle kterého se bude řídit pohyb
žáků i zaměstnanců ve společných prostorách, včetně možnosti návštěvy toalet.
Při přesunech ve společných prostorách školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy,
když je to možné (nejméně 1,5 metru)
Učebny i toalety jsou dovybaveny jednorázovými papírovými ručníky, dezinfekčními
mýdly a dezinfekcemi.
Pedagogové budou dbát na zvýšenou hygienu (především mytí rukou) dětí.
Ve venkovních prostorách, na školním hřišti, se budou žáci střídat dle stanoveného
rozvrhu v pro trávení relaxačních přestávek. Pokud to bude možné, budou žáci trávit
přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu pobytu mimo třídu
nasadí roušky.
Pro školní skupiny budou k dispozici dvě provizorní venkovní učebny na školním dvoře.
Každá s vlastním přístupem samostatným vchodem a fyzicky oddělená od prostoru té
druhé. Při střídání školních skupin ve venkovních učebnách bude probíhat dezinfekce
lavic.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Při pobytu ve třídě budou platit následující pravidla:

















Žáci budou muset být vybaveni z domova minimálně dvěma rouškami na každý den,
které budou mít uložené tak, aby nedošlo ke znečištění a kontaminaci čisté roušky a
zároveň po odložení roušky použité ke kontaminaci okolí.
Roušky budou mít uloženy v plastových (nejlépe uzavíratelných) sáčcích či krabičkách,
které je možné po použití dezinfikovat. Ve škole budou k dispozici náhradní textilní (ušijí
kolegyně z řad učitelek i vychovatelek školní družiny) a jednorázové roušky, pokud by
žáci své vlastní roušky znečistili či poškodili. Při péči o roušky prosíme rodiče, aby dbali
všech hygienických doporučení (při praní i žehlení textilních roušek, nebo likvidaci
roušek jednorázových).
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci
na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a
tekutým mýdlem).
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.
Pedagogové budou při práci s dětmi v bližším kontaktu vybaveni rouškami nebo
obličejovými štíty.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku/krabičky.
Škola zajistí takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi
žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud to prostor učebny dovolí, bude do školní
skupiny moci docházet až 17 žáků.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat, pedagog zajistí větrání minimálně jednou za
hodinu po dobu 5 minut.
Škola (pověřený pedagog) povede evidenci o docházce žáků do školy.
Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší
než 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.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je
zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 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. Ve školních
skupinách bude probíhat především frontální výuka, bude minimalizována společná práce
žáků a upřednostňovány individuální aktivity v lavicích. V lavicích budou děti moci svačit i pít.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáka. Odpolední volnočasové aktivity žáků
se budou řídit stejnými pravidly jako dopolední výuková část. Půjde především o individuální
hry, případně hry a aktivity v meších skupinkách v rámci jedné školní skupiny.
Podle předběžných počtů zájemců o školní skupiny budou některé třídy rozděleny do více
školních skupin, pro některé bude v provozu pouze jedna skupina. Učitelé budou i po otevření
škol nadále vést distanční výuku.

Pro hodnocení práce žáků bude upřednostněno hodnocení formativní před sumativním.
Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na
vysvědčení.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Zařazení pohybových
chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt na dvoře školy.
Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
Ve škole bude určena izolační místnost (prostor společné školní družiny v přízemí u vstupu
z Dušní 19) pro případné řešení podezření na nákazu COVID-19.








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 budovy školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do
samostatné místnosti (izolační místnost) a škola bude kontaktovat zákonné zástupce
žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni
do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci
budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného
zaměstnance školy.

Žádáme zároveň zákonné zástupce, aby při podezření na výskyt nemoci COVID-19 v blízkém
okolí žáka neprodleně školu o této situaci informovali a žáka do školy neposílali, dokud nebude
známý zdravotní stav indisponované osoby.
Opuštění školní budovy žáky, jejich odchod bude realizován obdobně, jako jejich příchod do
budovy školy a budou platit podobná opatření.





Žáky před školu odvádí pedagogický pracovník pověřený dohledem a výukou v dané
skupině, který žáky organizuje do skupiny a odvádí je.
Odchod žáků školních skupin je umožněn
o po skončení dopolední části aktivit, podle konkrétních školních skupin dle
rozvrhu mezi 11:30 a 12:30
o po skončení odpolední části aktivit, podle konkrétních školních skupin dle
rozvrhu mezi 16:00 a 17:00
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ty
vyzvedávají žáky před budovou školy.

Žáci, kteří patří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory)
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
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 žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:



písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví,
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti jsou zákonní zástupci tímto dopisem. Pokud zákonný zástupce tyto
dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Školní jídelna je samostatným právním subjektem, škola s ní bude na zajištění hygienických a
epidemiologických pravidel pro stravování žáků spolupracovat. Po dohodě se školní jídelnou
budeme konkretizovat následující obecná pravidla.








Žáci si mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití
nenabírají a neberou si ani příbory.
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
Jsou zajišťovány rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se
dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Škola bude dodržovat veškerá doporučení v souladu s obecnými hygienickými
a epidemiologickými pravidly pro obyvatelstvo v rámci prevence COVID-19 a metodická

doporučení Ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce
školního roku 2019/2020.

V Praze, 03.05.2020

Mgr. Tereza Martínková
ředitelka školy

