Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Pravidla pro docházku do školní skupiny
v ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha - východ
vydané v souladu s opatřením MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do
konce školního roku 2019/2020“
Hygienické podmínky účasti žáků ve škole:
 Skupina žáků se sejde v předem určený čas, aby se nesetkala s jinou skupinou žáků,
na seřadišti před školou, ústa i nos musí mít žáci zakryté rouškou. Před vchodem
bude síť značek s dvoumetrovými rozestupy. Z tohoto seřadiště žáky postupně
odvede pedagogický dohled do prostoru, kde si jednotlivě, za respektování
bezpečných rozestupů odloží obuv a bundy a budou odvedeni do tříd. Do školy je
povolen vstup pouze žákům. Podobný režim bude i při odchodu ze školy. Pedagog
odvede v předem určený čas žáky společně na seřadiště, ze kterého budou odcházet
domů.
 Každý žák bude vybaven minimálně dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení.
Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušku (pobyt v šatně,
na chodbě, v jídelně, na toaletě,…). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani
pedagog nosit roušku v případě, že je zachován rozestup 2 metry, při bližším kontaktu
se nosí rouška i ve třídě. Ochranné štíty bez roušky nejsou povolené.
 Mezi žáky je vyžadována bezpečná vzdálenost 2 metry a žáci z různých skupin se
nesmí setkat. Škola vymezí prostor, ve kterém je povoleno se pohybovat - každá
skupina bude mít k dispozici zejména přidělenou třídu, chodby budou sloužit jako
improvizované šatny. Žáci budou využívat toaletu, školní jídelnu a omezené venkovní
prostory školy. Pobyt na veřejném prostoru a v přírodě je zakázán.
 Každý žák si důkladně omyje ruce (po dobu minimálně 20 s) a vydezinfikuje si je po
každém příchodu do školy, třídy, po každém vzdělávacím bloku a při vstupu do
jídelny.
Hlavním úkolem školy do 30. 6. 2020 je zajistit výuku na dálku:
 Třídní učitel bude i nadále vyučovat na dálku a zabezpečovat shodné podmínky výuky
pro žáky ve škole i doma. Ve škole se nebude pracovat podle stávajícího rozvrhu
předmětů - cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola
realizuje na dálku. Bude se jednat převážně o samostatnou práci žáka s omezenou
podporou pedagogického dohledu. Žáci si při každém přiblížení pedagoga nebo
skupinové práci musí nasadit roušku a nesmí docházet k vzájemnému kontaktu. Úkoly
budou mít přítomní žáci ve škole stejné jako ostatní spolužáci, kteří zůstávají doma.
Výuka tělesné výchovy a pobyt mimo školní areál není dovolen.
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 MŠMT stanovilo, že smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na
vysvědčení, a proto žáci ve škole nebudou známkováni (zpětnou vazbu a hodnocení
poskytne třídní učitel na základě vypracovaných úkolů v rámci výuky na dálku).
Nepřítomnost žáka se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.
 Školní skupiny budou tvořeny z žáků z různých tříd a ročníků. Setkání se spolužáky ze
své původní třídy bude tudíž velmi omezené. Při zachování hygienických podmínek
budou mít jednotlivé skupiny naplněny max. do výše 15 žáků dle velikosti místnosti.
Skupiny jsou neměnné a vzájemně se nesmí až do konce školního roku setkat, proto
musí být každá skupina vytvořena v závislosti na čase odchodu dítěte ze školy, který
rodiče uvedli v závazné přihlášce k zařazení žáka do vzdělávacích aktivit formou
skupin žáků 1. stupně. Skupiny budou začínat a končit s časovým posunem tak, aby
nedocházelo k potkávání skupin. Časově budou posunuté obědy i přestávky.
Další doplňující informace:
 Pedagogický dohled v jednotlivých školních skupinách budou do konce školního roku
zajišťovat pověření pracovníci dle personálních a organizačních možností školy.
 Školní stravování bude zajištěno. Pokrm musí vydat personál včetně čistých příborů,
žáci mezitím sedí na vyhrazených místech v jídelně při zachování dvoumetrových
rozestupů, roušku si uloží do sáčku. Výdej jídel skupinám bude probíhat podle
časového harmonogramu tak, aby se v prostoru jídelny jednotlivé skupiny nepotkaly.
 Odpolední vzdělávací aktivity nejsou organizovány jako školní družina - ranní družina
není poskytována, odpolední aktivity budou probíhat ve stejných třídách jako
dopolední část, ale budou mít relaxační charakter při zachování bezpečných
rozestupů mezi žáky. Použití školních pomůcek, stavebnic a her z hygienických
důvodů bude výrazně omezeno. Bude zakázáno využívat hračky, u kterých nelze
provádět dezinfekci mokrou cestou. Nebude možný pobyt žáků mimo areál školy.
Informace nutné k přihlášení dítěte do školy:
 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit závazný zájem o přítomnost dítěte ve škole do
18. 5. 2020, viz. Žádost o zařazení žáka do vzdělávacích aktivit formou skupin žáků 1.
stupně. Pozdější zařazení žáků do školní skupiny nebude umožněno. Scan
podepsané přihlášky zašlou zákonní zástupce prostřednictvím systému Bakaláři nebo
emailem svému třídnímu učiteli.
 Bude-li zájem o přítomnost žáků ve škole přesahovat organizační, technické nebo
personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků na základě věku
dítěte, kdy mladší žáci dostanou přednost.
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 Na základě obdržených přihlášek vedení školy rozhodne o zařazení žáka do konkrétní
skupiny a ke konkrétnímu pedagogovi, do předem určené místnosti a o časech
nástupů dané skupiny (skupiny se nesmí setkávat). Informace obdrží rodiče
prostřednictvím systému Bakaláři do pátku 22. 5. 2020.
 Součástí přihlášky je příloha „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocněn a seznámení s vymezením rizikových skupin“. Tuto přílohu
předá zákonný zástupce resp. žáka v první den nástupu do skupiny. Bez podepsaného
čestného prohlášení nebude umožněna žákovi účast ve škole.
 V případě nepřítomnosti žáka poskytne zákonný zástupce žáka škole informaci o
důvodu nepřítomnosti. Žák, který nebude dodržovat stanovená hygienická pravidla,
nebude vpuštěn do školy, resp. bude vyřazen ze skupiny.
 Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Pokud bude žák
v průběhu pobytu ve škole vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude
umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupce žáka
s nutností okamžitého vyzvednutí dítěte.
Související dokumenty:
 Opatření MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního
roku 2019/2020“
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Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy
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