Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

Pokyn ředitele školy
k nástupu žáků k prezenčnímu vzdělávání
s platností od 30. listopadu 2020
Ředitel školy na základě manuálu MŠMT k uvolňování opatření vydává tento pokyn:
1. S platností od pondělí 30. listopadu 2020 je povoleno prezenční vzdělávání
žáků I. stupně a 9. ročníku ZŠ, včetně školní družiny a školního stravování.
2. S platností od pondělí 30. listopadu 2020 je povoleno rotační vzdělávání
žáků 6. - 8. ročníku ZŠ, včetně školního stravování pro prezenčně přítomné.
● Prezenční vzdělávání sk. A 30.11. - 4. 12. a 14. -18. 12. / třídy 6. ABC, 7. AC
● Prezenční vzdělávání sk. B 7. – 11. 12. a 21. - 22. 12. / třídy 7. B, 8. ABC
● Distanční výuka 6. - 8. ročníku bude probíhat v opačných týdnech než prezenční.
3. Vzdělávání probíhá dle rozvrhu hodin z 1. 9. 2020. Zrušena je výuka volitelných
předmětů v PO a ÚT 8. a 9. vyučovací hodinu, možná individuální konzultace.
4. Délku hodin určují učitelé dle pokynu ZŘŠ a potřeb žáků za podmínek
minimalizace setkávání žáků během přestávek jednotlivých tříd.
5. Veškeré aktivity ve škole probíhají v neměnných třídních skupinách.
6. Po celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni účastníci zakrytá ústa a
nos ochrannými prostředky dýchacích cest. Děti by měly mít na den 2 - 3
roušky v čistém hygienickém sáčku. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na
ústa učitele, je mu povolen ochranný štít za podmínky min. 2 m odstupu od dětí.
7. Zákaz vstupu všem osobám, které mají projevy respiračního onemocnění
(rýma, kašel, dýchavičnost...)
8. Pohyb žáků po chodbách pouze při přesunech mezi učebnami a použití toalet,
jinak omezení volného pohybu. Doporučeno používání toalet během hodiny.
9. Žák s příznaky respirační choroby bude odveden do izolační místnosti, kde
počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Roušky mají žáci vždy u sebe.
10. Je zakázán zpěv a sportovní aktivity. Pohyb žáků na čerstvém vzduchu je
organizován v souladu s momentálním nařízením nouzového stavu. Je zařazován
pravidelně, v rámci hodin TV, PČ, ve školní družině – pouze po třídách.
11. Nepovinný předmět Keramika – pouze po třídách.
Pravidelné větrání – každou přestávku 5 minut (zajišťují učitelé, asistenti
pedagoga a vychovatelky ŠD, během hodiny pravidelně každých 30 minut dle
pokynu pedagoga, po vyučování (zajišťují správní zaměstnanci), průběžně
pravidelná ionizace místností.
Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme přiměřené oblečení do tříd. Ve škole
výrazněji topíme a zároveň větráme.
Individuální konzultace s pedagogem – na základě domluvy s příslušným
pedagogem, za podmínky dodržení kontaktu PEDAGOG +1 ŽÁK + PŘÍPADNĚ
RODIČ.
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Informace k přístupu do budovy školy:
Vstup do šaten budovy školy
Kontakty žáků před školou pouze v homogenních skupinách (podle tříd).
7.40 – 7.45 6. - 8. ročník, urychlené převlečení a postup do učebny
7.45 – 7.50 5. a 9. ročník, urychlené převlečení a postup do učebny
7.50 – 7.55 3. - 4. ročník, urychlené převlečení a postup do učebny
7.55 – 8.00 1. - 2. ročník, urychlené převlečení a postup do učebny
Individuální konzultace 1+1, přítomní rodiče se zapíší do knihy návštěv v kanceláři
školy. Žáci ani rodiče se nepřezouvají. Učitel zapíše předem konzultaci s žákem do
kalendáře AKCE školy.
Školní družina
6.00 - 16.30 - pouze pro přihlášené žáky 1., 2. a 3. ročníku, vyzvedávání žáků po
obědě / po aktivitě na čerstvém vzduchu – po 15.00. Spojení s vychovatelkami 1.- 5.
Oddělení interkomem u dveří. Rozšíření družiny na 6 oddělení (dle tříd).
Školní jídelna
11.00 - 14.10 vydávání obědů žákům a zaměstnancům přítomným ve škole za
účelem prezenčního vzdělávání dle přesného rozvrhu vstupu do ŠJ (ZŘŠ).
10.50 - 11.00 vydávání obědů rodičům žáků, kteří jsou první den v neschopnosti,
příchod pouze hlavním vchodem u ředitelny, jídlo do vlastních čistých nádob. Jiným
osobám nebude oběd vydán. Další den již musí být odhlášen.
Přístup jiných osob je umožněn pouze do kanceláře školy, vpravo za hlavním
vchodem.
V platnosti zůstávají všechny pokyny pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance a
zaměstnance školní jídelny, které vydal ředitel školy v září 2020. Změnami jsou
pouze omezení a organizační opatření vycházející z Informací MŠMT k provozu škol
k 18. 11. 2020 a 30. 11. 2020.
Chomutov 2020-11-25
Miloš Zelenka, ředitel školy

Zveřejnění pokynu:
1.
2.
3.

Pro veřejnost - na webových stránkách školy, odkaz připomenou rodičům třídní učitelé
Pedagogové - na pracovní videoporadě 25.11.2020 / INFO
Správní zaměstnanci a zaměstnankyně ŠJ - prostřednictvím svých přímých nadřízených

