Základní škola Dobřany
Oznámení o obnovení prezenční výuky ve 3. - 9. ročníku a o dalších opatřeních od 30. 11. 2020
Dle informace MŠMT ČR ze dne 19. 11. 2020 je od 30. 11. 2020 povolena:
a) osobní přítomnost žáků 3. – 5. a 9. ročníku ZŠ ve škole a obnovuje se pro ně povinná prezenční
výuka,
b) osobní přítomnost žáků 6. – 8. ročníku ZŠ ve škole a obnovuje se pro ně rotační povinná
prezenční výuka (tj. střídání celých tříd po týdnech); jsou přitom nastaveny dva cykly:
 cyklus A (v liché týdny) – 8. ročník a třída 7.C,
 cyklus B (v sudé týdny) – 6. ročník a třída 7.A a 7.B,
a to za těchto podmínek:
 kolektivy jednotlivých tříd se neslučují - z tohoto důvodu není možné vyučovat v dělených
skupinách žáky různých tříd, např. cizí jazyky, upravenou tělesnou výchovu apod.; je omezen
pohyb ve škole o přestávkách a třídy se nestěhují do odborných učeben; mohou být provedeny
rovněž dílčí změny v rozvrhu včetně změn v rozvrhu online výuky
 žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (škola doporučuje
mít s sebou nejméně dvě roušky a sáček na jejich odkládání)
 je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 je umožněno realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy při
zachování homogenity skupiny; pobyt žáků na čerstvém vzduchu během dne je doporučen
 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden
pedagog, zákonný zástupce žáka může být přítomen; o organizaci konzultací rozhoduje příslušný
zástupce ředitele – konzultace jsou přednostně určeny žákům se stanovenými podpůrnými
opatřeními (např. ve formě pedagogické intervence)
 je umožněn provoz školní družiny a školního klubu při speciálních třídách za dodržení podmínky
homogenity skupiny žáků z jedné třídy nebo více tříd při malotřídní výuce ve speciálních třídách,
výjimečně jednoho ročníku (škola navýšila počet oddělení ŠD; zahájí se také provoz dvou
oddělení dětského klubu pro žáky 3. ročníku s přechodně zařazenými žáky 3. ročníku školní
družiny)
 provoz školy dále pokračuje podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020 / 21 vzhledem ke covid-19“, metodiky MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem a
metodiky MZ ČR pro nařizování karantény ve školách; distanční výuka při rotační prezenční výuce
je povinná
 pro stravování ve školní jídelně platí od 30. 11. 2020 tato upravená pravidla:
 všichni žáci (na distanční i prezenční výuce) mají nadále nárok na dotovanou stravu
 ve školní jídelně (uvnitř) se mohou stravovat jen žáci přítomní ve škole na prezenční výuce
a zaměstnanci ZŠ, kteří jsou ve škole k zabezpečení prezenční výuky; strávníci mají povinnost
v prostorách ŠJ nosit roušky kromě doby konzumace stravy; stále platí nutnost dodržovat
rozestupy a zasedací pořádek dle pokynů vedoucí školní jídelny
 strávníci z žáků 1. a 2. ročníku a speciální třídy od 18. 11. 2020 a ostatní strávníci z řad žáků
od 30. 11. 2020 jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy; pokud jídlo nebudou odebírat,
odhlásí se standardně podle řádu školní jídelny; žákům lze opět objednat i dopolední svačinu
 strávníci na rotační distanční výuce jsou v daném časovém cyklu odhlášeni z odběru stravy;
pokud chtějí stravu odebírat do vlastních jídlonosičů u výdejního okénka, je nutné si ji přihlásit;
pro všechny strávníky platí standardní systém odhlašování; jídelna nadále vaří pouze jedno
jídlo
 výdejní doba od 30. 11. 2020:
 11:00 - 11:45: výdejní okénko pro cizí strávníky a žáky v distanční výuce (u zadního
vstupu do jídelny)
 11.45 – 13.00: výdejní okénko jen pro žáky v distanční výuce
 11:45 - 14.00: výdej v jídelně (uvnitř) pro žáky na prezenční výuce podle přesného
časového rozpisu (vždy jedna třída / oddělení školní družiny v konkrétní termín pro
výdej stravy; žáci budou oběd konzumovat v určeném prostoru, aby se zabránilo
slučování skupin) a zaměstnance ZŠ
V Dobřanech 23. 11. 2020
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel

