Jak budeme v naší škole postupovat v návaznosti na manuál MŠMT k PROVOZU ŠKOL A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Vážení rodiče,
protože se konec prázdnin blíží mílovými kroky, na děti se ve škole už moc těšíme a rádi bychom
Vás informovali, jak bude organizován provoz naší školy, na kterou stále doléhají důsledky krize
způsobené nemocí Covid-19.
Budeme se maximálně snažit o udržení běžného provozu školy při dodržování hygienických
a epidemiologických doporučení ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. V případě
změn v režimu výuky či pobytu ve škole Vás budeme informovat.
Školní rok 2020/2021 zahájíme v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od
žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou
stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a
pohybu osob před budovou školy. Také nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení
počtu žáků ve třídách a odděleních školní družiny.
Aktuálně není zavedena plošná povinnost zakrytí úst a nosu v budově školy.
Abychom byli co nejlépe připraveni na předávání informací, požádají Vás třídní učitelé již při
zahájení školního roku o aktualizaci kontaktů, na kterých budete v případě potřeby k zastižení
(telefon, email).
Dále Vás žádáme o pečlivost při sdělování informací o absenci dítěte třídní učitelce či učiteli,
především pokud budete souviset s respiračním onemocněním, případně nákazou Covidem19. V případě onemocněním Covidem-19 informujte v co nejkratší době třídní učitelku či
třídního učitele svého dítěte.
My ve škole budeme průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňovat zásady osobní
a respirační hygieny. Také Vás chceme upozornit, že v zájmu maximálního omezení rizika
přenosu respiračních onemocnění, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do
školy vstoupit.
Žádáme Vás také o respektování omezeného vstupu do budovy školy pro rodiče a další cizí
osoby. Především při vyzvedávání dětí ze školní družiny. Po vyřízení odchodu dítěte ze školní
družiny s vychovatelkou či vychovatelem Vás prosíme o čekání mimo prostor vestibulu školy,
ideálně na chodníku před budovou. V případě zhoršení epidemické situace bude vstup jiných
osob, než jsou žáci a zaměstnanci školy, do budovy zakázán.
Aktuálně nemá škola naplánovány žádné sportovní a kulturní akce pro veřejnost a větší počet
tříd zároveň.
Doporučujeme však výjezdy jednotlivých tříd na školy v přírodě a plavecké výcviky.
Výuka a její organizace bude spuštěna v plném rozsahu, při přípravě rozvrhu již bylo
přihlédnuto ke snížení množství přesunů žáků mezi učebnami.

Pro omezení kontaktů mezi žáky 1. a 2. stupně využijeme pro ranní příchod do budovy školy
obou vstupů – oba vstupy budou otevřeny od 7:40 do 8:05, hlavní vstup z Dušní ulice bude
určen pro příchod žáků 1. stupně; boční vchod z náměstí Curieových pak pro vstup žáků
2. stupně. Od 8:05 bude v provozu pouze hlavní vchod z Dušní ulice.
Volnočasové aktivity budou v budově školy probíhat nejdříve od 21. 9. 2020, v souladu
s nabídkou školy a podle zájmu žáků. Při střídání provozů bude zajištěno řádné provětrání, úklid
a dezinfekci všech užívaných prostor.
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci
rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý
důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a (antibakteriálním) mýdlem v dávkovači,
popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého
pobytu ve škole. Ve všech učebnách bude po celou dobu provozu školy k dispozici dezinfekce
pro úklid povrchů, kterou budou zaměstnanci podle potřeby využívat i v průběhu vyučování,
např. při střídání činností a sdílených pomůcek, apod. Velmi důležitým preventivním faktorem
je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny –
čerstvým vzduchem. Větrání učeben bude prováděno opakovaně, krátkodobě a intenzivně
na počátku i v závěru vyučovací hodiny i během výuky. Ve třídách i na sociálním zařízení je
zajištěno bezpečné osoušení rukou, ručníky na jedno použití.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Úklidový personál je
přítomen po celou dobu provozu školy a zajišťuje průběžné čištění a dezinfekci společných
prostor školy. Probíhá také průběžné větrání společných prostor školy, zejména před
příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení
vyučování či provozu školní družiny. Vyprazdňování odpadkových košů ve třídách je
prováděno minimálně jednou denně. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve
kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro,
s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů
nebo předmětů, které používá větší počet osob. Úklidový personál je informován
o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Škola je dostatečně vybavena čisticími a dezinfekčními přípravky s virucidní aktivitou,
dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou, bezkontaktními teploměry –
pro měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční
onemocnění, včetně Covid-19 a dostatečným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy
s podezřením na výskyt Covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek
ve společných prostorech školy.
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) zvolí následující postup:
 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;
v případě že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce –
tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu 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 informování
zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě výskytu onemocnění Covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce
a zřizovatele.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním
způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se
zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali
součástí jedné skupiny.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání
včetně hodnocení podmínkám žáků. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat
vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy
děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole.
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd
znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující
situace:
A) prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí
více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným
způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.
Absence většího počtu žáků ve výuce bude zohledněna a výuka jednotlivých tříd bude
v souladu s technickými možnostmi předávána i žákům nepřítomným, bude jim poskytována

studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané
období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
B) smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola
povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční
výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat
nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle
aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů
k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy
synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání bude respektovat
aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.
Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je
např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle
možnosti přítomných pedagogů.
C) distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje
pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále
prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku
celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých
žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.
Po zkušenostech z jarního období bude DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVÁNO OBDOBNÝM
ZPŮSOBEM JAKO PŘI PLOŠNÉM UZAVŘENÍ ŠKOL.
Škola bude pro distanční vzdělávání využívat nástroje Google (G suit for Education).
Žákům jsou zřízeny pro potřeby distančního vzdělávání účty v doméně školy, na jejichž základě
budou moci využívat výukové aplikace a účastnit se online vzdělávání. Žákovské účty jsou
určené pouze pro komunikaci v doméně školy.
Pro jednotlivé třídy budou zřízeny virtuální Učebny (Google Classroom) a jejich prostřednictvím
bude probíhat největší rozsah distanční výuky. Pro online výuku bude využit Google Meet a další
vhodné nástroje. Rodičům bude umožněna kontrola práce dětí v prostředí Učeben Google.
Pro rodiče budou v případě potřeby organizována online setkávání s třídním učitelem.
V případě přechodu na distanční vzdělávání stanoví škola pro jednotlivé třídy rozvrh online
výuky. Přímá výuka bude stanovena v následujícím minimálním rozsahu:
Pro 1. stupeň
 nejméně 2 hodiny online výuky denně
 denně výuka českého jazyka a matematiky
 dvakrát týdně výuka anglického jazyka a nauky o světě
 výuka předmětů výchovného charakteru – pouze dobrovolná, jako doplněk výuky
profilových předmětů

Žáci zařazení do programu vzdělávání MNŽ
 1. a 2. ročník – vzdělávání skupiny bude zajišťovat učitel programu MNŽ (Čj, M i NS a
příp. výchov)
 3. až 5. ročník – do rozvrhu online výuky bude pro skupinu zařazena vždy 1 hod. týdně
předmětu vyučovaného v programu (Čj-lit.; M, NS, příp. NS-S, NS-Př). Žákům budou
zadávány i další aktivity v rozsahu vypracování cca 20 min za každou vyučovací hodinu
předmětu, která není realizována online.
2. stupeň
 online výuka v rozsahu 2 – 3 hodiny denně
 výuka jednotlivých předmětů v rozsahu
o matematika – 2 hod. týdně
o český jazyk – 2 hod. týdně
o anglický jazyk – 2 hod. týdně
o druhý cizí jazyk – 1 hod. týdně
o naukové předměty (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, příp. chemie) – 1 hod.
týdně
 výuka předmětů výchovného charakteru – pouze dobrovolná, jako doplněk výuky
profilových předmětů
 zadávání samostudia a další individuální práce v rozsahu vypracování cca 20 min za
každou vyučovací hodinu předmětu, která není realizována online (př. český jazyk –
prezenční výuka 4 hod. týdně – při distanční výuce: 2 hod. online + další aktivity
v rozsahu vypracování 2 x 20 min.)
Alespoň 1 aktivita v týdnu z každého předmětu bude hodnocena a toto hodnocení bude
použito jako podklad pro případnou klasifikaci v předmětu. Třídní učitelé budou poskytovat
rodičům zpětnou vazbu alespoň jedenkrát týdně, vyučující jednotlivých předmětů podle
potřeby.
Stejně jako při plošném uzavření škol bude škola jako celek respektovat možnosti jednotlivých
žáků a rodin v realizaci distanční výuky. Podmínky budou po dohodě rodiny a školy
přizpůsobeny aktuální situaci žáka či jeho okolí. Škola bude žákům v odůvodněných případech
zapůjčovat technické vybavení pro zprostředkování online a distanční výuky.
Školní stravování poskytuje školní jídelna jako samostatný právní subjekt, provoz organizuje ve
spolupráci se školou (pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak) v běžném provozu se zvýšeným
hygienickým standardem (podle shodných pravidel jako provoz školní budovy). Důraz bude
kladen na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy, nebude umožněn
samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných
bufetů (nápoje). Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas.
Školní družina bude plně v provozu – pro jednotlivé třídy jsou (s výjimkou 5. ročníku) zřízena
samostatná oddělení. Večerní provoz bude slučován dle jednotlivých ročníků.
Zahraniční výjezdy nebudou do konce kalendářního roku 2020 realizovány.
Úplata za vzdělávání ve školní družině a stravování

Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:
 ve školní družině bude úplata poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení
provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
 ve školní jídelně bude úplata ponížena za odhlášené neodebrané obědy
Úvodní třídní schůzky školního roku se uskuteční v plánovaném termínu 9.9.2020, jejich průběh
přizpůsobujeme aktuální situaci.
 třídní schůzky proběhnou pouze s třídními učiteli
 rodiče žádáme při vstupu do budovy o dezinfekci rukou
 všichni účastníci třídních schůzek budou mít během pohybu v budově zakrytý nos
a ústa rouškou, prosíme rodiče o respekt tohoto opatření
 třídní schůzky proběhnou s různým časem zahájení
o přípravná třída a 1. ročník – od 16:30
o 2. ročník – od 16:40
o 3. ročník – od 16:50
o 4. ročník – od 17:00
o 5. ročník – od 17:10
o 6. ročník – od 17:20
o 7. ročník – od 17:30
o 8. ročník – od 17:40
o 9. ročník – od 17:50
Ve škole všichni doufáme, že nadcházející školní rok zvládneme bez velkých komplikací
a případným omezením se přizpůsobíme tak, abychom co nejméně omezili výuku Vašich dětí.

V Praze, 24. srpna 2020

Mgr. Tereza Martínková
ředitelka školy

