Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava,
příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120

Aktuální informace ředitelky školy – způsob výuky od 18. 11.2020
Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k rozhodnutí MZ ČR dochází s účinností od 18. 11. 2020 k návratu žáků 1. a 2.
ročníků do škol k prezenční výuce.
Žáci 3. - 9. tříd budou i nadále pokračovat podle platného upraveného týdenního rozvrhu v
nastavené distanční výuce, která je kombinací samostatné práce a online výuky pomocí
aplikací Bakaláři a Google Meet.
Pro žáky, kteří pokračují v distanční výuce, jsou umožněny prezenční individuální konzultace
ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen
zákonný zástupce žáka. Tyto individuální konzultace budou realizovány po dohodě s učitelem
v prostorách školy, kde žák přicházející kvůli individuální konzultaci nepřijde do styku se žáky
1. a 2. třídy.
V případě potřeby využijte k radám v rámci distanční výuky - tel. číslo 553 781 125. Na toto
telefonní číslo mohou volat žáci i rodiče každý pracovní den od 8,00 - 14,00 hod.
Pravidla pro návrat žáků 1. a 2. třídy k prezenční výuce:
1) Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
roušky po celou dobu pobytu ve škole.
2) Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy tříd se nebudou
prolínat.
3) Pohyb žáků po škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu.
4) Žák bude přicházet do školy vybaven dvěma rouškami, jednou bude mít kryt obličej
při vstupu do školy, druhou bude mít nabalenu v igelitovém sáčku, aby mohla být
použita po dvou hodinách užívání k výměně. Pokud navštěvuje žák školní družinu,
bude mít pro jistou roušek více.
5) Žák bude dodržovat předepsaná nařízení vztahující se k pravidelné hygieně rukou –
mytí rukou mýdlem, vodou, požití dezinfekce.
6) Učebna bude pravidelně větrána, intenzivně vždy o přestávce (nejméně 5 minut), na
kratší dobu v průběhu vyučovací hodiny.
7) Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tuto dobu, kdy by měly probíhat
tyto vzdělávací aktivity, využijí pedagogové k upevňování a docvičování učiva hlavních
předmětů. V žádném případě nebude o tento čas zkráceno vyučování.
8) Ostatní pravidla pro žáky 1.a 2.třídy se odvíjí od Manuálu školy vydaném k 27.8.2020
pro zaměstnance a žáky.

Školní družina:
1) Činnost školní družiny( ranní i odpolední) bude organizována tak, že žáci 1. i 2.třídy
budou v samostatných odděleních. Zájmová činnost 1. ročníku bude probíhat
v prostorách učebny 1. třídy, zájmová činnost 2. ročníku v prostorách školní družiny.
2) Školní družina bude v případě vhodných klimatických podmínek využívat pobyt na
školním hřišti (vzhledem k roční době prosíme, aby žáci měli teplé oblečení).
3) Obědy
1) Žáci 1. a 2. třídy přihlášení ke stravování odeberou oběd v řádném časovém úseku.
2) Žákům 1. a 2. třídy třídy vedoucí jídelny oběd od 18. 11. nahlásí, rodiče volat
nemusí.
3) V jídelně bude dodržen rozestup 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, stravovat se
v jeden okamžik budou pouze žáci jednoho ročníku
4) U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 osoby.
5) Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a
zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
7) Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
8) Tito žáci, kteří si přihlásí oběd, si jej odeberou v době od 11, 30 – 12, 30 hod. do
jídlonosičů.
9) Cizím strávníkům je oběd dovážen, nepohybují se v areálu školy.
6)

10) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.

Vedoucí školní jídelny odhlásila obědy hromadně všem žákům na další období od 14. 10.
2020. Chce-li rodič pro žáka pokračujícího v distanční výuce nahlásit oběd, je nutné se k
odběru přihlásit.
Mateřská škola:
1) Provoz mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních
pravidel podle Manuálu.
2) Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
3) Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole.
Doplňující informace:
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen
„Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a
Metodika Ministerstva zdravotnictví
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či
školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a
dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území

příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových
opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy
nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a
mladistvých místně příslušné KHS.
Všechna pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou pro všechny zúčastněné závazná.
Ve Skřipově 12. 11. 2020
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

