Pravidla a organizace konzultačních hodin pro žáky 2. stupně od 8. června 2020
1. Příchod žáků do školy:
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka členem společné domácnosti). Pro všechny osoby
nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáky ve stanovený čas vyzvedává před
školou pověřený pedagogický pracovník a odvádí je do školy.
Žáci musí pedagogickému pracovníkovi předat v písemné podobě podepsané Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud tak žák neučiní, nebude se moci
konzultačních hodin zúčastnit.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
2. V budově školy:
Žáci se po přezutí v šatně přesunou ve skupinách s pedagogickými pracovníkem do třídy tak, aby
nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných
prostorách roušky. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor
budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi
jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když
je to možné (nejméně 1,5 metru). Ihned po příchodu do třídy si všichni žáci umyjí a
vydezinfikují ruce.
Rozdělení třídy do dvou skupin žáků je neměnné!
Rozdělení do skupin sdělí zákonným zástupcům třídní učitel v systému Komens v IS Bakaláři.
Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani
pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). O
použití roušek ve třídě rozhodne pedagogický pracovník podle charakteru činnosti.
3.

Rozpis konzultačních dnů a časů (1,5 hodiny pro každou skupinu):
8. 6.
08:30 – 1. skupina VI. A – vyučující Dana Procházková
10:30 – 2. skupina VI. A – vyučující Dana Procházková
9. 6.

08:30 – 1. skupina VI. B – vyučující Pavel Somógyi
10:30 – 2. skupina VI. B – vyučující Pavel Somógyi

10. 6.

08:30 – 1. skupina VII. A – vyučující Kristýna Čechovská
10:30 – 2. skupina VII. A – vyučující Kristýna Čechovská

11. 6.

08:30 – 1. skupina VII. B – vyučující Lenka Hájková
10:30 – 2. skupina VII. B – vyučující Lenka Hájková

12. 6.

08:30 – 1. skupina VIII. A – vyučující Lenka Smržová
10:30 – 2. skupina VIII. A – vyučující Lenka Smržová

15. 6.

08:30 – 1. skupina VIII. B – vyučující Tereza Dennerová
10:00 – 2. skupina VIII. B – vyučující Tereza Dennerová

16. 6.

08:30 – 1. skupina VIII. C – vyučující Pavel Ševčík
10:30 – 2. skupina VIII. C – vyučující Pavel Ševčík

17. 6.

08:30 – 1. skupina IX. A – vyučující Denisa Lebedová
10:30 – 2. skupina IX. A – vyučující Denisa Lebedová

18. 6.

08:30 – 1. skupina IX. B – vyučující Lenka Valešová
10:30 – 2. skupina IX. B – vyučující Lenka Valešová

19. 6.

08:30 – 1. skupina IX. C – vyučující Václava Pečenková
10:30 – 2. skupina IX. C – vyučující Václava Pečenková

4. Odchod ze školy:
Po skončení vzdělávání žáci odcházejí společně ve skupině pod dohledem pedagogického
pracovníka do šaten a po přezutí odcházejí ze školy.
Žáci opouštějí školu sami. Po odchodu z budovy přebírají odpovědnost za žáky zákonní zástupci.
Škola nese odpovědnost za žáky pouze během jejich účasti na vzdělávání, viz Rozpis konzultačních
dnů a časů.
Po opuštění budovy školy přebírá vždy za žáka odpovědnost jeho zákonný zástupce.
5. Organizace konzultačních hodin:
Náplní konzultačních hodin bude především:
• odevzdání učebnic
• vyzvednutí osobních věcí ve skříňkách v šatně, popř. ve skříňce na chodbě (odnos zámků)
• odevzdání prací z domácí přípravy
Žádáme žáky, aby na konzultační hodiny přinesli ke vrácení zapůjčené učebnice.
Po dohodě s vyučujícími lze odevzdat i práce z domácí přípravy.
6. Hygienická pravidla:
Žáci musí být vybaveni dvěma rouškami a sáčkem pro jejich uložení. Žáci jsou povinni
respektovat další pokyny pedagogického pracovníka pro dodržování hygienických pravidel.
Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění
zákonného zástupce žáka pedagogem, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka
ze skupiny či přípravy.
7. Podezření na možné příznaky COVID-19:
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Je nutné,
aby zákonný zástupce v tomto případě zajistil bezodkladné vyzvednutí dítěte. O podezření
informuje škola také spádovou hygienickou stanici.
Vážení rodiče,
v souvislosti s riziky plynoucími z možné nákazy a stanovenými postupy při řešení podezření o
výskytu nákazy ve škole, viz výše, žádáme, abyste pravidelně před odchodem do školy pečlivě
kontrolovali zdravotní stav vašich dětí. V případě, že se u vašich dětí vyskytnou příznaky, které
by mohly vyvolat podezření o nákaze koronavirem (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, nachlazení, bolest hlavy, bolest v krku,
dušnost, …), děti do školy neposílejte. V tomto případě situaci konzultujte s třídním učitelem, nebo
vyučujícím vedoucím skupinu vašeho dítěte, zejména kvůli vrácení učebnic a vyzvednutí osobních
věcí.

