ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 V ZŠ KRHANICE
1) Před prvním příchodem do školy žáci nemusí odevzdávat prohlášení o bezinfekčnosti.
2) Závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob
před budovou školy nejsou stanovena.
Školní rok 2020/2021 v ZŠ Krhanice bude společně zahájen před školou v úterý 1. září 2020
v 7:55 hodin dle každoročních zvyklostí.
Do budovy školy budou následně vstupovat pouze žáci, u vchodu si vydezinfikují ruce a do
společných prostor školy (chodby, šatny atd.) vstoupí se zakrytými ústy a nosem.
Do budovy školy mohou výjimečně vstoupit i dospělí, kteří budou doprovázet žáky 1. ročníku,
a to pouze v první školní den a rovněž se zakrytými ústy a nosem. Půjdou rovnou do učebny I.
třídy.
Přihlašování obědů proběhne po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.
Důrazně doporučujeme platit obědy bezkontaktně, tedy bezhotovostně převodem z účtu!
3) S příznaky infekčního onemocnění žák (případně zákonný zástupce) nesmí vstupovat
do budovy školy.
4) Pokud bude nutné, aby do školy v průběhu školního roku vstoupil zákonný zástupce
žáka, je to možné pouze po předchozí domluvě buď s vyučujícím, nebo s vedením
školy.
5) V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude
škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně ministerstvem
zdravotnictví („semafor“).
6) Žáci budou vybaveni minimálně 2 rouškami na každý vyučovací den + plastovým
sáčkem na odkládání roušky.
Postup školy v případě zjištěného výskytu akutního onemocnění (dle zákona o ochraně
veřejného zdraví):
a) oddělení dítěte vykazujícího akutní infekční onemocnění (např. zvýšená teplota,
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů,
průjem, ztráta chuti a čichu apod.) od ostatních dětí.
b) jsou-li příznaky patrné při příchodu, dítě nebude vpuštěno do budovy školy.
V každém případě bude ze strany školy informován zákonný zástupce dítěte, aby si
bezodkladně dítě vyzvedl a aby telefonicky kontaktoval praktického lékaře, který rozhodne
o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od praktického lékaře, popř.
alergologa).

Organizace vyučování v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu
nařízení karantény:




vzdělávání bude probíhat distančním způsobem, pokud bude v důsledku nařízení
znemožněna osobní přítomnost ve škole více jak poloviny žáků jedné třídy. Tito žáci
mají povinnost se účastnit distanční výuky. Ostatní žáci, kterých se opatření nebude
týkat, budou pokračovat ve výuce prezenčním způsobem.
V ostatních případech (bude nepřítomna méně jak polovina třídy), škola nebude mít
povinnost vyučovat distančním způsobem. Postupovat se bude jako v běžné situaci,
kdy žáci nejsou z nějakého důvodu přítomni. Vyučování bude probíhat prezenčním
způsobem. Účast na nabídnuté distanční výuce bude u těchto žáků dobrovolná.

Úplata ve školní družině
-

Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud dojde z rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, ředitelka školy stanoví
úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka
omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Předem všem děkujeme za zodpovědnost a ohleduplnost, za dodržování všech
hygienických opatření a bezpečnostních zásad tak, abychom mohli co nejdéle v klidu
pracovat v běžném režimu školy.

