Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace

Ostrava-Krásné Pole, 4. 1. 2021
Č.j.: ZSKRPOLE/00002/2021/Vac
Informace a pokyny k provozu školy od 4. 1. 2021
Od 4. 1. 2021 pokračuje omezení provozu školy tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků
na vzdělávání s výjimkou:
a. žáků 1. a 2. ročníku základní školy,
Prezenční výuka je pro tyto žáky povinná, žáci, ostatní žáci se povinně vzdělávají
distančním způsobem.
Prezenční výuka 1. a 2. ročníku probíhá podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 (je zakázán
zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání).
Distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku probíhá:
a) synchronní online výukou přes Google Meet dle rozvrhu v příloze č. 1 (žáci mají
povinnost mít zapnuté kamery – viz zpráva ve ŠkoleOnLine))
b) asynchronní výukou (Google Claasroom) – předměty nevyučované synchronně
(výchovy) + zbývající hodiny z předmětů vyučovaných synchronně
Bude zajištěn provoz 3 oddělení ranní i odpolední družiny (1. – 2. ročníky) v souladu
s nařízením v homogenních skupinách. Provoz školní družiny pro žáky 3. – 5. ročníku je
přerušen.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole. Bude probíhat větrání prostor v délce min. 5 minut o
přestávkách, větrání bude probíhat i v polovině každé hodiny.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Konzultaci pro
žáky je nutné předem domluvit s příslušným vyučujícím.
Žáci, zaměstnanci a další osoby s příznaky virového onemocnění nemohou vstupovat do
budovy školy.
Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy zůstává omezen. Osobní
jednání s pedagogy bude nutné si předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola
vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Výdej do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce bude možný pouze v době od 11:45 do
12:30).
Epidemická opatření platná od 1. 9. 2020 (postup v případě výskytu nákazy,
harmonogram úklidu) zůstávají v platnosti.
Mgr. Martin Václavek
ředitel školy

Příloha č. 1: Rozvrhy distanční výuky 3. – 9. ročníku

