Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy, U Školy 285, 102 00

Č. j.: ZŠMŠ/541/2020

V Praze dne 28. 12. 2020

PROVOZNÍ PODMÍNKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠTĚRBOHOLY OD 4. 1. 2021
Provoz v Základní škole Štěrboholy od 4. 1. 2021 bude probíhat v souladu s Informací MŠMT
k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020.
Prezenčně se od 4. 1. 2021 bude vzdělávat 1. a 2. ročník. Ostatní ročníky se budou vzdělávat
distančně.
Provoz bude probíhat dle upraveného režimu školy – viz příloha.
Aktuální informace škola sděluje prostřednictvím webových stránek www.zssterboholy.cz.
Obecné
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání
distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve
školách.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole. Osoby s příznaky infekčního onemocnění (žáci, zákonní zástupci,
zaměstnanci školy, zaměstnanci jiných organizací) nemohou do školy vstoupit.
Škola při zahájení výuky poučí žáky o zásadách osobní a respirační hygieny a provede o tom
zápis do třídních knih.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci
konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Příchod do školy
Po vstupu do budovy školy si žáci a všechny příchozí osoby dezinfikují ruce. Žáci se zbytečně
nezdržují v prostorách šaten.
Organizace výuky
Pro 1. a 2. ročník je prezenční výuka povinná.
Výuka jednotlivých tříd probíhá v kmenových učebnách podle rozvrhu hodin – viz příloha č. 1 a
příloha č. 2. Organizace výuky jednotlivých tříd je upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu
žáků z jednotlivých tříd.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Případné onemocnění žáka ohlásí zákonný zástupce třídní učitelce.
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Pro 3. – 5. ročník je povinná distanční výuka.
Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu – viz Škola OnLine.
Provoz školní družiny
V provozu budou dvě oddělení školní družiny -1. oddělení pro žáky 1. ročníku, 2. oddělení pro
žáky 2. ročníku. V obou odděleních bude probíhat ranní i odpolední provoz. Odpolední provoz
bude ukončen v 16.30 hodin.
Školní stravování
Jednotlivé třídy se budou stravovat samostatně. Je zajištěn předepsaný rozestup mezi stoly a
počet žáků u jednoho stolu.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby
konzumace stravy.
Žáci si po příchodu do školní jídelny pod dohledem vychovatelky školní družiny a dozoru
vydezinfikují ruce, odeberou tácy a příbory, u výdejního pultu si vezmou polévku, hlavní jídlo
dle výběru, moučník, salát apod. U dalšího pultu si vezmou sklenice s nápojem a odcházejí ke
stolu.
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci
školy přítomní na pracovišti, kteří mají obědy automaticky přihlášeny. Obědy si odhlašují
prostřednictvím svého účtu na www.jidelna.cz.
Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat v jednorázovém obalu po dohodě
s vedoucí školní jídelny. Oběd je nutné si přihlásit vždy den předem do 10.00 hodin na emailové
adrese carova@zssterboholy.cz.
Hygienická pravidla a standard úklidu
Ve škole bude zajištěn denní úklid a dezinfekce všech prostor. V průběhu dne bude opakovaně
prováděna dezinfekce povrchů a předmětů (dveřní kliky, spínače světel, WC splachovače). V
učebnách, ve školní jídelně a v hlavním vstupu do budovy jsou umístěny dávkovače
s dezinfekčním prostředkem. V celé budově jsou používány pouze papírové ručníky. Ve školní
jídelně a učebnách ZŠ i ŠD jsou umístěny čističky vzduchu s ionizátorem.
Žáci budou opakovaně upozorňováni na nutnost zvýšené hygieny rukou po dobu svého pobytu
ve škole.
Všechny prostory školy budou často a intenzivně větrány - v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
Podezření na výskyt nákazy COVID-19
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění
(zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a
kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Zaměstnanci školy však budou těmto příznakům
věnovat zvýšenou míru pozornosti. Při jejich zjištění škola postupuje takto:
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příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák není vpuštěn do školy za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce;
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný
zástupce;
nebo se příznaky vyskytnou v průběhu výuky – tato skutečnost je neprodleně oznámena
zákonnému zástupci a je požádán o bezodkladné převzetí žáka. Žákovi je poskytnuta
rouška a je umístěn do samostatné „izolační místnosti“ – v učebně ZŠ č. 4. Izolační
místnost je vybavena umývadlem s teplou vodou, tekutým mýdlem, dezinfekcí a
zásobníkem papírových ručníků. Izolovanému žákovi je k dispozici samostatná „izolační“
toaleta. V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy. Péči o něj zajišťuje zaměstnanec
školy pověřený ředitelkou ZŠ. Tento zaměstnanec je vybavený osobními ochrannými
prostředky (rouška, respirátor, gumové rukavice).

Při převzetí žáka je zákonný zástupce informován o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. V případě, že se
ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých KHS.
Škola neprodleně informuje na svých webových stránkách zákonné zástupce žáků o vzniklé
situaci a následných krocích v provozu a o případné úpravě způsobu vzdělávání.
Úplata za zájmové vzdělávání
Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost
a úplata za zájmové vzdělávání se hradí.

Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ

Výše uvedená ustanovení mohou být průběžně upravována a aktualizována.
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Příloha č. 1
Úprava režimu školy od 4. 1. 2021
I.A





Výuka dle rozvrhu hodin
Vydávání obědů – viz příloha č. 2
Ranní družina – 1. oddělení, třída 1 (7.00 – 8.00; příchod do 7.30 h)
Odpolední družina denně do 16.30






Výuka dle rozvrhu hodin; pondělí 4. 1. - zkrácená výuka do 11.40
Vydávání obědů – viz příloha č. 2
Ranní družina – 1. oddělení, třída 2 (7.00 – 8.00; příchod do 7.30 h)
Odpolední družina denně do 16.30

II.A

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy, U Školy 285, 102 00

Příloha č. 2

ROZPIS OBĚDŮ
školní rok 2020/2021
od 4.1.2021
PONDĚLÍ
obědvají

od

do

s kým

II.A

11.40

12.05

pí vych. Landsmannová

I.A

12.00

12.25

pí vych. Kovaříková
ÚTERÝ

obědvají

od

do

s kým

I.A

12.15

12.35

pí vych. Kovaříková

II.A

12.35

12.55

pí vych. Landsmannová
STŘEDA

obědvají

od

do

s kým

II.A

11.40

12.05

pí vych. Landsmannová

I.A

12.00

12.25

pí vych. Kovaříková
ČTVRTEK

obědvají

od

do

s kým

II.A

11.40

12.05

pí vych. Landsmannová

I.A

12.00

12.25

pí vych. Kovaříková
PÁTEK

obědvají

od

do

s kým

II.A

11.40

12.05

pí vych. Landsmannová

I.A

12.00

12.25

pí vych. Kovaříková

NEDRUŽINOVÍ ŽÁCI
Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, obědvají bezprostředně po skončení vyučování své třídy. Učitel,
který v dané třídě vyučuje poslední vyučovací hodinu, odvádí nedružinové žáky do školní jídelny,
kde za ně přebírá zodpovědnost dozorující pedagog.
Po obědě žáci odchází sami do šaten a bez zbytečné prodlevy opouští školu.
Žák nesmí opustit školní jídelnu bez vědomí dozorujícího pedagoga.

