Nový školní rok 2020-2021 začal v úterý 1. 9.
Vážení rodiče a žáci.
V úterý 1. září v 8:00 zahajujeme nový školní rok 2020-2021 a jsem rád, že hned jako
první informaci mohu napsat, že v plném rozsahu prezenční výuky pro všechny žáky.
Tím se rozumí, že naši žáci se budou vzdělávat v běžném režimu ve svých klasických
třídách se svými pedagogy a s obsahem učiva, který odpovídá našemu školnímu
vzdělávacímu programu. Ponecháváme v platnosti naprostou většinu tradičních
aktivit tak, jak tomu bylo běžné v minulosti, proto, aby se žáci cítili ve škole v rámci
možnosti co nejlépe.
Přestože chceme, aby při vlastní výuce škola fungovala v co nejběžnějším režimu, je
třeba pochopit, že ve školách budou fungovat určitá omezení. Protože si přeji,
abychom v naší škole minimalizovali riziko přenosu infekčních onemocnění,
nastavujeme pravidla, kterými chceme více chránit naše žáky i zaměstnance. Věřím,
že tato pravidla pochopíte, i když jsou logicky trochu omezující. Vycházejí ale
z doporučení MŠMT pro organizaci výuky ve školách s přihlédnutím k našim
konkrétním podmínkám.
1. Omezujeme pohyb rodičů a návštěv ve škole. To znamená, že bez zjevného důvodu
(například domluvená schůzka s pedagogem školy) rodiče nebudou do školy
vstupovat. Mohou samozřejmě přivést své dítě ke škole a opět si ho vyzvednout, ale
rušíme doprovody do šaten. Žádám o respektování tohoto pravidla, je zvoleno
z důvodu předcházení rizika jakékoliv nákazy nebo nepříjemné karantény.
2. Omezujeme konání některých mimoškolních akcí, a to těch, které
vyhodnocujeme jako rizikové. Naše akce nebudou využívat služeb MHD a nebudeme
realizovat hromadné školní akce včetně návštěv kin a divadel, kde by se naši žáci
mísili s žáky jiných škol. Školní výlety, exkurze, ozdravné pobyty nebo adaptační kurzy
v rámci tříd do bezpečného prostředí ale mohou být realizovány.
3. Stanovujeme hygienická pravidla pro žáky a zaměstnance, podrobnosti
zde: Hygienická pravidla a opatření
4. Upravujeme rozvrh učeben a zařazení žáků do skupin (třeba v družině) tak, aby žáci
co nejvíce času trávili v homogenních skupinách a nemuseli se stěhovat po škole
více, než je nezbytně nutné.
5. Zavádíme zvýšený hygienický standard úklidu. V tomto vlastně pokračujeme
v pravidlech, která platila na konci loňského školního roku v období otevření školy
pro dobrovolné docházení žáků.
6. Nastavujeme stabilizační a adaptační období pro žáky po nástupu do školy.
Pedagogové zmapují úroveň znalostí a dovedností žáků s cílem odstranit případné
nerovnosti ve vzdělávání, které mohly vzniknout během loňského školního
roku. S podrobnostmi budete seznámeni.
Důležité jsou ale i další momenty.
Existují pravidla, jak budeme postupovat v případě výskytu podezření na infekční
onemocnění žáků nebo jak budeme postupovat v případě výskytu nemoci COVID-19.
Znamená to, že do školy vlastně letos nesmí přijít žák s příznaky jakéhokoliv

infekčního onemocnění (včetně rýmy a kašle). Pokud se příznaky ve škole objeví, žák
bude izolován a odeslán domů. Proto velmi žádám rodiče, aby své děti s příznaky
jakéhokoliv infekčního onemocnění do školy ráno vůbec neposílali. Jednak je to riziko
ohrožení zdraví pro ostatní žáky a zaměstnance, dále riziko karantény pro žáky
a zaměstnance a nakonec se stejně stane, že dítě bude muset ze školy odejít domů,
což je pro rodiče v zaměstnání určitě komplikace. Faktem ale je, že nemoc COVID-19
v naší společnosti stále je. I proto, že řada lidí, kteří koronavirus mají a nemají žádné
příznaky a neví, že ho šíří, není možnost jeho objevení ve škole vyloučena. Pokud ale
budeme všichni zodpovědní, dodržovat známá hygienická pravidla a nechodit mezi
lidi s příznaky nemoci, může být všechno jednoduší. I přesto existují jasná pravidla,
jak v případě výskytu postupovat. Jsme připraveni řešit situaci, když se onemocnění
vyskytne nebo když bude třeba nastavit distanční vzdělávání. O řadě věcí ale budou
rozhodovat hygienici, je moc důležité, aby nevznikala panika a aby
nejskloňovanějšími termíny během školního roku byla slova žák nebo vzdělávání,
nikoliv nemoci či karanténa.
Konkrétní postupy v takovýchto případech a další podrobnosti zveřejňuji zde: Postup
při výskytu příznaků nemoci COVID - 19 nebo při výskytu COVID - 19
Pokud by více než polovina žáků třídy byla z důvodu nařízení KHS nebo MZd
v karanténě, nastupuje pro tento případ pro tyto žáky distanční vzdělávání. To bude
mít v takovém případě jasnou podobu a pravidla. Od 3. do 9. ročníku budou mít
pro tento případ naši žáci zřízeny kurzy v aplikaci G-Suite, prostřednictvím kterých je
budou pověření pedagogové distančně vzdělávat. A to po dobu platných opatření.
Ostatní žáci třídy, kteří nebudou v karanténě, jsou v tomto případě stále vzdělávání
prezenčně ve škole. Mohou nastat různé situace a každou z nich budeme řešit
i trochu operativně v závislosti na počtu žáků/zaměstnanců, kterých se případná
karanténa bude týkat. Jako ředitel školy stanovuji zároveň rovnou pravidla
pro distanční vzdělávání. Ke stažení jsou zde: Distanční vzdělávání - pravidla
Každopádně prostředí G - Suite bude fungovat jako alternativní vzdělávací prostředí
pro naše žáky i bez nastavení karantény. Pedagogové mohou prostřednictvím tohoto
prostředí zasílat žákům úkoly v době nemoci, mohou tímto způsobem zadávat úkoly
a projekty nebo rozšiřující odkazy.
S fungováním a prací v prostředím G- Suite seznámíme naše žáky na startu školního
roku, stejně tak s pravidly přihlašování. Řada žáků má ale již zkušenosti z jarního
období, kdy bylo toto prostředí pro distanční vzdělávání přínosem. V případě
distančního vzdělávání tak budou mít žáci okamžitě k dispozici jednotné prostředí,
které pro ně navíc nebude neznámé. Veškeré informace o fungování G – Suitu
budeme postupně doplňovat zde: zakladni-skola-1/g-suite/
Důležitá je samozřejmě i komunikace. Jak ve škole komunikujeme, popisuji na tomto
místě: zakladni-skola-1/distancni-vzdelavani-a-komunikace/
Připojuji také informace k samotnému zahájení školního roku.
V úterý 1. září se škola pro žáky otevírá klasicky, v 7:40, žáci bez přezutí odcházejí
šatnami do svých kmenových tříd. Zde proběhne jedna vyučující hodina se svým
třídním učitelem.

Speciální ustanovení se ale týká našich prvňáčků. Letos nebudeme pořádat slavností
přivítání v hale, ale rodiče dovedou děti ke škole, kde si je vyzvedne paní učitelka
a odvede do třídy. Po přivítání ve třídě (jedna vyučovací hodina) si pak rodiče
vyzvednou své děti opět před školou, kam je dovedou paní učitelky. Věřím, že rodiče
pochopí, že namíchat první den školy v hale více než stovku dětí a stovky rodičů není
rozumné a skutečnost pochopí. Paní učitelky třídní pořídí z prvního dne fotografie.
Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 3. září. První třídy od 16:30 prezenčně
ve škole, šesté třídy od 17:30 prezenčně také ve škole, ostatní třídy dle informací
od třídních učitelů online. Online způsob pro třídní schůzky většiny tříd nastavujeme
proto, že chceme snížit riziko následné karantény a navíc je tato skutečnosti
i doporučena MŠMT.
Rozvrhy naskočí v Bakalářích v pondělí 31. 8., ale následně s nimi žáky seznámí
samozřejmě také třídní učitelé.
Podrobnosti k provozu školní družiny na startu školního roku jsou tady: skolnidruzina-1/
Porobnosti k provozu školní jídelny na startu školního roku jsou tady: skolni-jidelna1/
Další informace budu operativně doplňovat. Vše podstatné o škole jako celku se bude
objevovat zde, na hlavní straně našeho webu. Třídní učitelé a další pedagogové
budou s rodiči a žáky samozřejmě komunikovat v oblasti svých předmětů a tříd.
Na závěr připojuji ještě odkaz na Manuál od MŠMT k provozu škol od 1. 9., ze kterých
vychází řada našich pravidel. Ten je ke stažení zde: Manuál MŠMT k provozu škol
Přeji všem hodně zdraví, aby se všem vyhnuly jakékoliv komplikace spojené
s karanténou a hodně síly do dalšího vzdělávání a úspěšné vkročení do nastávajícího
školního roku 2020-2021.
Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy

