Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice, IČ: 70984549
tel.: 739302036

POKYN ŘEDITELE

TERMÍN OTEVŘENÍ ŠKOLY A DALŠÍ INFORMACE PRO
ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽIMROVICE
V pondělí 25. 5. 2020 se naše škola otevře pro všechny žáky. Do 18.5.2020 provedeme
dotazníkové šetření, kolik žáků bude školu navštěvovat. Dotazník naleznete v Příloze č.1.
Vyplněný dotazník můžete zaslat elektronicky na adresu reditel@zszimrovice.cz nebo jej
můžete vhodit do poštovní schránky základní školy nejpozději do 18.5.2020.
A. Informace k docházce do školy:
1. Nejpozději v den nástupu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění (součást Přílohy č.2). Bez tohoto prohlášení nebude
umožněna účast žáka ve škole.
2. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
3. Při cestě do školy a ze školy mají žáci zakrytá ústa a zakrytý nos ochrannými prostředky a
dodržují dvoumetrové odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
4. Žáci se neshromažďují před školou, do školy vstupují plynule označeným vstupem, při cestě
do určené třídy se řídí pokyny pedagogických pracovníků.
5. Budova se pro žáky otevírá v 7.40 hod.
6. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
7. Ranní družina se během těchto mimořádných opatření neposkytuje.

B. Pohyb žáků ve škole a na školním pozemku
1. Ve společných prostorách školy používají všichni žáci a všichni zaměstnanci školy roušky a
dodržují, je-li to možné, dvoumetrové odstupy (min. 1,5 m).
2. Ve vstupu do budovy bude umístěna dezinfekce, kterou žáci jsou povinni aplikovat na ruce.
3. Žáci po vstupu do školy se v šatně přezují a odcházejí do své učebny podle pokynu učitele.
Neshlukují se a dodržují dvoumetrové odstupy (min. 1,5 m).
4. Po vstupu do učebny si každý žák umyje ruce antibakteriálním mýdlem, které bude umístěno
na umývadle.
5. Skupina o max. počtu 15 žáků je tvořena třídou (I.třída – 1. a 2. ročník a II.třída – 3.a 4.
ročník). Složení skupin je po celou dobu výuky neměnné. Žáci nebudou mít možnost se během
dne ve škole potkávat se spolužáky z jiné skupiny.
6. Se skupinou pracuje vždy třídní učitel, kterému může asistovat paní vychovatelka.
7. Během vyučování v učebně nemusí žáci ani učitelé používat roušky, o jejich použití může
pedagog rozhodnout. Roušky si žáci ukládají do svých sáčků.
8. Každý žák bude mít svou lavici, v případě naší školy nemáme problém zajistit dvoumetrové
rozestupy (min. 1,5 m).
9. Čas přestávek určuje pedagog. Přestávku tráví žáci ve třídě, WC navštěvují žáci podle
potřeby. Při opuštění třídy si žák vždy nasadí roušku.
10. Po každém vyučovacím bloku si žáci myjí ruce.
11. Po celou dobu žáci dodržují pokyny všech pracovníků školy, kteří jsou poučeni o tom, jaké
předpisy je nutné dodržovat.
12. Žák je povinen 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.
13. Zajištění školy hygienickými potřebami a dezinfekčními prostředky, jejich používání, četné
větrání, organizovaný pobyt venku, úklid a dezinfekce probíhá v souladu s požadavky MŠMT.
C. Délka výuky a provoz v odpoledních hodinách
1. Výuka v dopoledních hodinách bude probíhat podle rozvrhu, který bude zveřejněný na
webových stránkách školy před 25. květnem. Nemůže být vyučován předmět tělesná výchova

a nebude probíhat ani hudební výchova. V některých případech budou hodiny dělené podle
ročníků.
2. Výuka bude za příznivého počasí probíhat i na školní zahradě, v den zahájení výuky 25.5. by
měla být na školní zahradě již dokončena pergola. Skupiny se na školní zahradě nebudou stýkat.
3. Dopolední výuka bude končit do 12.00 hod.
4. Školní jídelna bude v provozu jen za dodržení přísných podmínek. Žáci budou moci navštívit
jídelnu v malých skupinách, v jakých byli dopoledne ve škole. Školní jídelnu zprovozníme v
závislosti na počtu přihlášených žáků. Zájem o školní stravování budeme zjišťovat v zaslaném
dotazníku (Příloha č.1).
5. Odpolední skupina (nahrazuje školní družinu) bude určena pouze pro I.třídu (1. a 2. ročník).
Délka provozu odpolední skupiny se bude odvíjet od zájmu zákonných zástupců. Žáci II. třídy
(3. a 4. ročník) po ukončení dopoledního vyučování odcházejí domů.
6. Pobyt venku bude možný pouze v areálu školy, a to s rouškou.
7. Poplatek za školní družinu se hradit nebude, budete informováni o případném navrácení
poplatku za školní družinu za období uzavření školy.
D. Opatření při podezření na nákazu COVID-19
1. 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 vstoupit do školy.
2. Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do
samostatné místnosti a vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s požadavkem
okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
Zákonný zástupce informuje bez zbytečného odkladu vedení školy o zdravotním stavu žáka.
3. 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.
E. Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019-2020
1. Školní rok bude v naší škole ukončen 26.6.2020. V tento den bude žákům předáno
vysvědčení za školní rok 2019-2020.
2. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení
z ní plynoucí. O konkrétním postupu budete informování na webových stránkách školy a
prostřednictvím třídního učitele.
3. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí od 1. 2. do 10. 3. 2020
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na
dálku (snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, četbu související se
zadanými úkoly, portfolia prací žáků, …)
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (po 25. květnu
2020)
• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
2019/2020
F. Závěr
Tyto pokyny se mohou v průběhu měnit podle vývoje epidemie a podle zaslaných pokynů
MŠMT ČR. Budeme dělat všechno pro to, abychom ochránili zdraví dětí, Vás i zaměstnanců
naší školy.
Budeme velmi rádi, když se s dětmi ve škole potkáme a alespoň poslední měsíc školního roku
strávíme společně.
V Žimrovicích dne 6.5.2020

David Šrom, ředitel školy

