V Opavě 14. 5. 2020
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že ještě nemáme konečné počty, nemůžeme Vám sdělit
přesný harmonogram vzdělávacích a zájmových aktivit pro žáky 1. stupně. Abychom
Vám pomohli při rozhodování, pokusíme se alespoň naši představu nastínit. Tyto
informace doplňují pravidla provozu, která jsou umístěna na webových stránkách
naší školy www.zsenglisova.cz ze dne 7. 5. 2020.

Pravidla provozu ZŠ Englišova
v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve škole
od 25. 5. 2020
Obsah a formu všech nepovinných vzdělávacích a zájmových aktivit bude
volit pedagogický pracovník ve skupině tak, aby byla zajištěna hygienická a
epidemiologická opatření.
Žáci budou předem rozděleni do skupin, v jedné skupině bude max. 15 žáků.
Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Naší snahou bude zachovat
žáky tříd společně, zvláště nespojovat různé ročníky. Prioritou při tvorbě skupin bude
čas ukončení pobytu žáka ve škole. Složení skupin je neměnné, místnosti, ve
kterých budou žáci pobývat, taktéž. Každá skupina bude mít svůj harmonogram dne
– výukové bloky, přestávky, pobyty venku, obědy…
Při jakýchkoli zdravotních obtížích je žákům vstup do školy zakázán. Zákonný
zástupce omlouvá případnou absenci žáka prostřednictvím e-mailu vedoucímu
skupiny (tj. pedagogickému pracovníkovi, který skupinu povede; nelze garantovat, že
to bude třídní učitel).
Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo
personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na
základě žádostí zákonných zástupců podle následujících kritérií (neexistuje
ideální řešení):
1. zdravotní kritérium – po důkladném zvážení všech rizikových faktorů
podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (ke stažení na www.zsenglisova.cz ) odevzdá žák
25.5.2020 před vstupem do školy vedoucímu skupiny,
2. žák je schopen důsledně dodržovat zvýšená hygienická pravidla
v souladu s krizovými opatřeními,
3. přednostně budou přijímáni žáci nižších ročníků,
4. pokud se přihlásí z jedné třídy více než 15 žáků, rozhodne o rozdělení třídy
na skupiny los,
5. třídní učitel, pokud bude přítomen, povede tu skupinu, ve které bude mít vyšší
počet žáků své třídy,
6. pokud se budou muset vyřazovat žáci stejného ročníku, rozhodne los.

Při cestě do školy a ze školy, stejně jako při pobytu před školou, se na žáky
vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí
nosu a úst ochrannými prostředky a dodržení odstupu 2 metry.
Vstup žáků do školy organizují pracovníci školy podle následujícího
harmonogramu:
8.00 – 1. ročník - vstup „družinovým“ vchodem
8.00 – 2. ročník - vstup hlavním vchodem
8.00 – 4. ročník - vstup brankou na školní hřiště
8.15 – 3. ročník - vstup hlavním vchodem
8.15 – 5. ročník - vstup brankou na školní hřiště
Žáci budou první den poučeni o chování, bezpečnosti a hygienických
pravidlech při pobytu v areálu školy. Žákům může být měřena teplota bezkontaktním
teploměrem. Všichni žáci mají ve společných prostorách nasazenu roušku, dodržují
odstupy, u sebe mají náhradní roušku a sáček na uložení roušky. Během oběda žák
odkládá roušku do sáčku.
Po ukončení dopolední části, organizují pracovníci školy odchod žáků
z budovy podle následujícího harmonogramu:
11.30 – 1. ročník - zákonní zástupci si vyzvedávají dítě u družinového vchodu, popř.
dítě odchází samo na základě písemné žádosti zák. zástupce
11.30 – 2. ročník - zákonní zástupci si vyzvedávají dítě u hlavního vchodu, popř.
dítě odchází samo na základě písemné žádosti zák. zástupce
12.00 – 3. ročník - zákonní zástupci si vyzvedávají dítě u hlavního vchodu, popř.
dítě odchází samo na základě písemné žádosti zák. zástupce
12.00 – 4. ročník - zákonní zástupci si vyzvedávají dítě u vstupu na školní hřiště,
popř.dítě odchází samo na základě písemné žádosti zák.zástupce
12.30 – 5. ročník - zákonní zástupci si vyzvedávají dítě u vstupu na školní hřiště,
popř.dítě odchází samo na základě písemné žádosti zák.zástupce
Žáci, kteří budou přihlášeni na oběd (tel. 602 941 366 – prosíme přihlásit do
18. 5. 2020) a neúčastní se odpoledních aktivit, odchází na oběd pod dohledem
pracovníků školy se všemi věcmi. Po obědě vychází žáci okolo kanceláře školní
jídelny ven z budovy školy družinovým vchodem (nesmí se shromažďovat před
budovou školy). Vzhledem k prostorovým možnostem školní jídelny, počítejte s tím,
že žáci budou na oběd čekat.
Přibližný čas odchodu na oběd ve skupinách (budou organizovat pracovníci
školy):
11.30 – 1. ročník
11.30 – 2. ročník
12.00 – 3. ročník
12.00 – 4. ročník
Vzhledem k prostorovým možnostem školní jídelny, počítejte s tím, že žáci budou na
oběd čekat,
Oproti předběžnému zjišťování (které proběhlo k datu 27.4.2020) dochází
k navýšení počtu přihlašovaných žáků. Už teď víme, že zajistíme po celou dobu
určitě žáky 1.-3.ročníku. Z personálních důvodů zřejmě nebude možné

organizovat odpolední aktivity pro žáky 5. ročníku (je možné, že totéž bude
platit i pro žáky 4. ročníku; konečné počty budeme znát 18. 5. 2020).
Máte-li zájem, aby se Vaše dítě účastnilo odpoledních aktivit, zašlete nám
vyplněnou Přihlášku k účasti na zájmových aktivitách (ke stažení na
www.zsenglisova.cz ) nejpozději 18.5.2020 .
Odpolední zájmové aktivity jsou pro přihlášené žáky organizovány maximálně
do 16.00:
 žáci zůstávají v neměnných skupinách a ve stejné třídě – herně,
 v případě příznivého počasí, a pokud to dovolí prostorové možnosti, budou žáci
trávit čas venku v areálu školy (školní hřiště, školní dvůr, hřiště ŠD…),
 zákonný zástupce si vyzvedne své dítě
a) v půlhodinových intervalech (12.30, 13.00,…16.00) podle času uvedeného
v přihlášce, místo bude později upřesněno
b) při pobytu venku bude místo vyzvednutí vyvěšeno na tabuli u družinového
vchodu (např. vstup na školní hřiště, vstup na hřiště ŠD…)
Časový harmonogram a další podrobnosti k činnosti jednotlivých skupin Vám
sdělíme po 18. 5. 2020, kdy budeme znát přesný počet přihlášených žáků. V případě
nejasností kontaktujte svého třídního učitele.
Vážení rodiče,
děkuji Vám za pochopení, trpělivost a spolupráci. Jakmile budeme mít další
instrukce, budeme Vás informovat.
Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Jan Škrabal, ředitel školy

Informace k datu 7. 5. 2020

Provoz školy v období
od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
pro přihlášené žáky 9. ročníku (od 11.5.)
a přihlášené žáky 1. stupně (od 25. 5.)
Vážení rodiče,
chtěl bych Vám velmi poděkovat za dosavadní spolupráci, za ochotu a vstřícnost
vzhledem k situaci, která není jednoduchá pro nikoho z nás. Přesto, že se pokyny
velmi často mění, snažíme se Vás informovat, reagovat pružně, ale nikoli chaoticky.
Prosíme Vás tedy o shovívavost a trpělivost. Níže uvedená sdělení budeme
postupně upřesňovat.

Prosím Vás o důkladné prostudování tohoto dokumentu, který vychází z
metodického pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období
do konce školního roku 2019/2020, a který se vztahuje na základní provozní
podmínky školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku ve škole.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA:












Škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s
dodržením veškerých hygienických podmínek.
Při cestě do školy a ze školy, stejně jako při pobytu před školou, se na žáky
vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména
zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky a dodržení odstupu 2 metry.
Provoz školy začíná v 8:00 pro 1. st., 8:15 pro žáky 9. ročníku.
Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
Pracovník školy organizuje vstup žáků do školy.
Po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci.
Pedagogové odvádějí žáky po skupinách do tříd.
Žáci jsou rozděleni do skupin po max. 15, složení skupin je neměnné po celou
dobu. O zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do
školní skupiny později, než k 11. 5. 2020 (žáci 9. ročníku), příp. 25. 5. 2020 (žáci
1. stupně).
Ve třídě žák ani učitel nemusí mít nasazenu roušku, pokud je dodržen odstup
min. 1,5 metru.



Všichni žáci mají ve společných prostorách nasazenu roušku, u sebe mají
náhradní roušku a sáček na uložení roušky. Během oběda odkládá roušku do
sáčku.



Škola eviduje absenci. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá
škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda
bude žák i nadále do skupiny docházet.



Před prvním vstupem do školy odevzdá žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O
NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, písemné
seznámení s vymezením rizikových skupin. Nemáte-li možnost dokumenty
vytisknout, lze je po telefonické domluvě vyzvednout v kanceláři školy. Bez
podepsaného Čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy
školy.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z
činnosti školy.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit!
Stravování je pro zájemce zajištěno ve školní jídelně formou teplého
oběda. Obědy je třeba si přihlásit – 602 941 366. Nabídka je určena pouze pro
děti, které se účastní vzdělávacích aktivit.
Před prvním vstupem do školy odevzdá žák Čestné prohlášení
zákonného zástupce. Nemáte-li možnost dokument vytisknout, lze jej po
telefonické domluvě vyzvednout v kanceláři školy.








ŽÁCI 1. STUPNĚ:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány každý pracovní den pro přihlášené žáky
1.- 5. ročníku od 25. 5. 2020.
Provoz školy je od 8:00 do 16:00.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola
realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajištění
zájmového vzdělávání.
V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických
pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i
nadále pokračovat distanční výuka s určenými pedagogickými pracovníky.
Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Složení skupin je
neměnné.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Hodnocení žáků bude zejména formativní. Výuka neprobíhá za účelem
„sběru“ známek.
Výuka tělesné výchovy ani plavání neprobíhá.
Neproběhnou školy v přírodě, ani školní výlety, aktivity mimo areál školy
nejsou možné.
Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé, asistenti
pedagoga a vychovatelé.
Časový harmonogram vzdělávacích a zájmových aktivit bude vytvořen podle
počtu přihlášených žáků.
Bude-li zájem o přítomnost žáků ve škole přesahovat organizační, technické
nebo personální možnosti školy, budou přednostně přijímáni žáci nižších
ročníků.

ŽÁCI 9. ROČNÍKU:
Příprava na přijímací zkoušky se uskuteční v pondělí, středu a pátek od 11. 5.
2020 pro předem přihlášené žáky
2.
Výuka proběhne ve dvou dvouhodinových blocích s přestávkou 8:15 – 9:45 a
10:15 – 11:45 v předmětech český jazyk a matematika
1.

3. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka
delší než 3 dny, bude škola žádat informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom,
zda bude žák nadále do skupiny docházet.
4. Po dobu docházky do školy (pondělí, středa, pátek) se mohou žáci 9. tříd, kteří se
účastní výuky přihlásit ke školnímu stravování v kanceláři školní jídelny
(tel. 602 941 366).

Přeji Vám, Vašim dětem i Vašim blízkým především pevné zdraví.
Mgr. Jan Škrabal, ředitel školy

