Náš „manuál“ na školní rok 2020/2021
VSTUP DO ŠKOLY, POTVRZENÍ, ROUŠKY
Aby mohly nastoupit do školy, nepotřebují děti žádné potvrzení ani prohlášení. Do školy se vstupuje zadním
vchodem standardním způsobem, děti během pobytu ve škole nepotřebují roušky.

JÍDELNA
Nemůžeme využívat salátový a ovocný bar. Ovoce a zeleninu, stejně tak i nápoj a příbor dostanou děti
od kuchařek přímo na tácek. Režim v jídelně ale jinak zůstává ve všem stejný jako v minulých letech.

ŠKOLNÍ DRUŽINA, KROUŽKY
Ve školní družině vytvoříme v souladu s doporučením ministerstva školství co nejvíce homogenní skupiny.
Vzhledem k personálním a finančním možnostem ale rozhodně nedokážeme vytvořit oddělení školní družiny
tak, aby se v nich potkávaly výhradně děti z jedné třídy. V zásadě podobné je to se školními kroužky. V nich
se logicky potkávají děti z více tříd. O nabídku kroužků Vás rozhodně nechceme ošidit, a není to nic, co by
odporovalo manuálu ministerstva. Je jen a jen na Vás, zda své děti do školních kroužků přihlásíte, či nikoliv.

AKTIVITY NAD RÁMEC VÝUKY
Podle doporučení ministerstva má škola zvážit nutnost konání těch aktivit, které nejsou nezbytně nutné
pro naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. V praxi tak
sice máme připravený kalendář akcí, ale v závislosti na vývoji situace se budeme rozhodovat, které z nich
uskutečníme. V řadě případů tak učiníme i po dohodě s Vámi, rodiči. Platí to především pro lyžařský výcvikový
kurz a exkurze.

RODIČE VE ŠKOLE
Ministerstvo doporučuje omezit pohyb rodičů i dalších osob uvnitř školních budov. Prosíme Vás, abyste tuto
skutečnost respektovali a na děti čekali před školou. Pochopitelně můžete realizovat domluvenou schůzku
s vyučujícími apod.

CO SE STANE, KDYŽ PŘIJDE KARANTÉNA

a) Karanténa pro méně než 50 % dětí jedné třídy. Výuka přítomných žáků pokračuje standardně, škola
nemá povinnost realizovat distanční výuku. S žáky v karanténě bychom přesto byli v kontaktu na dálku
a pracovali s nimi.
b) Karanténa pro více než 50 % dětí jedné třídy
Výuka přítomných žáků pokračuje standardně, škola má povinnost realizovat distanční výuku.
c) Karanténa pro celou třídu, školu - Učíme výhradně distančním způsobem.
Stejně jako na jaře 2020 jsme připraveni půjčit dětem, které to potřebují, počítače pro distanční způsob
výuky.

DISTANČNÍ VÝUKA, PLATFORMA
V případě jakéhokoliv přerušení výuky (třídy, celé školy, krátkodobého, dlouhodobého) bude škola v zásadě
ze dne na den schopna přejít na režim distanční výuky. Stejně jako na jaře 2020 bude celá škola využívat
GOOGLE CLASSROOM.

HYGIENICKÉ INFORMACE
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, v případě
pochyb ale škola vždy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte.
- Karanténu nařizuje vždy hygienická stanice, nikoliv ředitelka školy.

