Zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ Kolín II., Kmochova 943
1. 9. 2020 – doba pobytu ve škole - cca 45 minut
v 8.00 hodin 2. - 9. třída v učebnách dle rozpisu, bez zákonných zástupců
v 9.00 hodin 1.A uč.č. 27, 1.B uč.č. 23, (v 1. patře) žádáme, aby žáky doprovázeli maximálně
dva zákonní zástupci v rouškách
Žádáme zákonné zástupce, aby nadále do školy posílali pouze zdravé žáky. Dále doporučujeme, aby
komunikace se školou probíhala převážně bez kontaktně – emailem, ŠOLem, telefonem.
Na základě měnící se epidemiologické situace žádáme, aby až do odvolání měl každý žák s sebou
ve škole roušku nebo jinou pomůcku k zakrývání úst a nosu (dále jen „rouška“). Všichni, kteří se
cítí ohroženi, mohou podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku i v době, kdy její
nošení není nařízeno.

Provoz školy, školní družiny a klubu, školní jídelny
MŠMT (dále jen „škola“)

od 2.9.2020 dle Manuálu

Záměrem následujících opatření je umožnit provoz školy v co největším rozsahu. Na základě změny
epidemiologické situace budou pokyny k docházce do školy aktualizovány. V případě konkrétních
mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle
pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Hygienická pravidla
U vstupu do budovy, v každé učebně/jídelně/hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
Veškeré prostory bude škola často a intenzivně okny větrat – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné
použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Úklidový personál je náležitě
poučen.

Podezření na výskyt nákazy covid-19/infekční onemocnění
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňuje podle
zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního
onemocnění, od ostatních žáků a zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby“. Škola nemá povinnost
aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění. V případě podezření oznámí škola tuto
skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a bude ho informovat o nutnosti bezodkladného

vyzvednutí žáka, tak aby tento opustil v nejkratším možném čase budovu. Následnou povinností
zákonného zástupce je telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
Naše škola nemá možnost izolovat více žáků s podezřením na onemocnění odděleně. Proto bychom
uvítali vyzvednutí žáka skutečně operativně.
Žákovi/zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáželi toto potvrzením od praktického lékaře.
V případě výskytu onemocnění covid-19 rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického
šetření. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky/zaměstnance,
zákonné zástupce a svého zřizovatele. Nově platí, že za určitých podmínek je povinností žáků, kteří
nesmí chodit do školy na prezenční výuku, distančně se vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit
distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám těchto žáků.

Další souvislosti
Ranní družina zajišťuje provoz pro všechny žáky od 6.30 do 7.40 hodin. Žádáme tímto všechny,
kteří nemají nutnost zde pobývat, aby respektovali mimořádnou situaci a nechodili. Všichni žáci,
kteří potřebují ranní družinu, budou zde pobývat s rouškou na ústech a nosu.
Žáci, kteří přicházejí do školy dříve a čekají ve vestibulu školy (nepříznivé počasí,…), jsou
z různých tříd, a proto budou i zde s nasazenou rouškou.
V době vyučování a o přestávkách žáci roušky mít nemusí. V době přestávek se žáci nebudou
zbytečně pohybovat po chodbách. Návštěvy v cizích třídách jsou zakázány. Až do odvolání je
zrušeno stěhování tříd. Výjimkou je výuka cizích jazyků, informatiky a tělesné výchovy.
Školní družina – díky obětavosti pracovníků školy bude družina zajištěna do 15.30 hodin tak, aby
se nemíchali žáci z různých tříd. Od 15.30 hodin se oddělení spojují, a proto zde bude povinná
rouška. V případě malého počtu žáků rozhoduje přítomná vychovatelka o jiné variantě.
Školní stravování – bude probíhat dle zvláštního harmonogramu od 11.00 hodin do 14.00 hodin.
Žáci budou přicházet zadním vchodem, kde mají možnost mytí rukou a dezinfekce. Výdej u okénka
pokračuje výdejem příborů, pití a polévky. Vše bude žákům předáváno přímo do rukou od
pracovnic školní jídelny nebo pedagogů, kteří budou pracovat v rukavicích a roušce. V jídelně
budou vyčleněny sektory pro danou skupinu žáků a po jejich odchodu dojde k dezinfekci. Žáci
odcházejí předním vchodem. Vaření pro cizí strávníky je do odvolání zrušeno.
Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby mytí
nádobí probíhalo při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60°C). Při ručním mytí je
nutné zajistit finální oplach o teplotě min. 85°C.
Péče o žáky s podpůrnými opatřeními - Žáci pracují v malých skupinkách a dodržují rozestupy
nebo používají roušku. Rozhoduje pedagog.
V Kolíně dne 31.8.2020
Mgr. Hana Holcmanová, ředitelka

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka
 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více
jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole,
běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem
a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu
nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným
žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na
dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
B) smíšená výuka
 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či
oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na
prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může
probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých
žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných
materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či
nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání
musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.
 Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je
např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle
možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd nebo
oddělení.
C) distanční výuka
 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení,
škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem.
Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána
přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční
výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým
možnostem školy.

