Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Kmochova 943, 280 02 Kolín II.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ
DRUŽINY OD 3. KVĚTNA 2021
•

Jsme základní školou zřizovanou městem Kolín a jsme povinni dodržovat příslušná
usnesení vlády ČR, nařízení a opatření MŠMT a MZ ČR, případně další pokyny
v souvislosti s předcházením onemocnění Covid-19.

•

V pondělí 3. 5. 2021 (a každý další sudý týden) nastoupí do školy žáci
1.A+1.B+2.A+2.B+4.B +naši žáci zaměstnanců IZS. Nově ještě žáci 6.A+6.B+7.A+7.B.
Ostatní žáci 1. a 2. stupně pokračují doma povinnou distanční výukou.
V pondělí 10. 5. 2021 (a každý další lichý týden) nastoupí do školy žáci
5.A+5.B+4.A+3.A+3.B +naši žáci zaměstnanců IZS. Nově ještě žáci 8.A+8.B+9.A+9.B.
Ostatní žáci 1. a 2. stupně pokračují doma povinnou distanční výukou.
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Hlavní budova je otevřena od 6:30 hodin. V pondělí bude probíhat testování žáků a
zaměstnanců v tělocvičně školy, proto se tento den vchází pouze zadním vchodem přes
dvůr školy. Ostatní dny je otevřen přední = hlavní vchod, kterým se každý den ze školy
odchází. Žáci 4.A+2.A+2.B se testují ve své budově Kmochova 124.
Jak probíhá testování s testy Singclean a další informace jsou na
• https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Po vstupu do budovy použijí žáci dezinfekci. Žáci si sami provedou pouze odběr z nosních
dírek. Další úkony provádí pověřená dospělá osoba. Po celou dobu pobytu ve škole mají
všichni povinnost nosit roušku/respirátor. Je potřeba, aby žáci měli s sebou i náhradní
roušku.
Ve čtvrtek se testují pouze žáci druhého stupně, vcházejí do školy zadním vchodem.
Z testování jsou vyjmuty osoby, které doloží:
1) že jsou ve lhůtě do 90 dnů po prvním pozitivním testu
2) že mají negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin a byl proveden
poskytovatelem zdravotních služeb
3) certifikát MZ ČR o provedeném (ukončeném) očkování a od poslední aplikace uběhlo
nejméně 14 dnů.
4) Testovat se nemusí žáci, kteří jdou na konzultaci 1+1.
Neotestované osobě (žák, zaměstnanec), vyjma body 1-4, není umožněn vstup do školy.
Žáci se budou učit ve svých třídách, se svými vyučujícími dle příslušných nařízení a
opatření. Počet hodin v daném dni se může nepatrně lišit, aktuální rozvrh hodin vidíte v
Šolu. Jednotlivé vyučovací hodiny si učitelé mohou podle potřeby upravit. Více informací
předávají třídní učitelé svým třídám.
Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani neprolínají. Žáci z různých tříd se
nenavštěvují. V homogenních skupinách lze realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních
prostorách i mimo areál školy.
Po ukončení vyučování přebírají žáky, kteří jsou zapsaní do školní družiny, paní
vychovatelky, které vedou žáky do školní jídelny na oběd. Ostatní žáci odcházejí podle
pokynů pedagoga ze školy. Po obědě odcházejí žáci se svými vychovatelkami do svých
tříd.
Všem žákům na prezenční výuce, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, jsme
přihlásili obědy ve školní jídelně.
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•

Pobyt ve školní družině probíhá také v homogenních skupinách. Malé počty žáků
z různých tříd nelze slučovat do jedné skupiny. Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:40
hodin. Po vyučování je zajištěna družina až do 15:30 hodin. Provoz koncové (15:30-16:30)
družiny bude řešen individuálně a dle možností.

•

Ve školní jídelně platí všechna opatření, která byla učiněna již dříve. Žáci i zaměstnanci
mají povinnost v prostorách jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Žáci vstupují zadním vchodem, dle časového rozpisu a pokynů pedagoga. Použijí
dezinfekci. Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.

•

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si ve dnech školního vyučování
mohou chodit do školní jídelny s jídlonosiči pro oběd. Výdej probíhá od 11:00 do 11:30
hodin. Tento oběd není možno konzumovat ve školní jídelně. Žáci si obědy přihlašují
sami, nejlépe dálkovým způsobem přes internet.

•

Pro všechny žáky je umožněna prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden
pedagog, přítomen může být i zákonný zástupce žáka). Dále jsou umožněné dobrovolné
skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. O organizaci konzultací rozhoduje
ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

•

O dalších změnách vás budeme informovat.

V Kolíně dne 30. 4. 2021
Mgr. Hana Holcmanová
ředitelka

