Základní škola Bystré, okres Svitavy

Informace pro žáky a rodiče k začátku školního roku 2020/2021
v souvislosti s možnou novou vlnou pandemie covid-19
Zahájení školního roku. Škola zahájí činnost v plném rozsahu, ministerstvo školství
(MŠMT) nijak neomezuje počet dětí/žáků ve třídách. Není nutné vyplňovat prohlášení o
bezinfekčnosti, žádný předpis neupravuje pohyb dětí před budovou školy.
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Roušky. Nošení roušek ve škole a v jídelně není povinné. Zavedou se jen tehdy, když se
zhorší situace. Opatření se bude vázat na druhý, oranžový stupeň rizika, tzv. semaforu, který
hodnotí okresy podle míry rizika nákazy nemocí covid-19.
Návrat do školy. Je třeba počítat s tím, že návrat do školy bude pro některé děti/žáky
obtížnější. Jde o ztrátu pravidelného režimu, odvykání si povinnostem, dlouhé období sociální
izolace, každodenní informace o šíření nákazy, obavu o své zdraví či zdraví blízkých,
utlumení některých zájmových a pohybových aktivit atd. Žáci by se neměli ocitnout pod
tlakem doučit se vše, co na konci minulého školního roku nestihli. Učitelé nebudou hledat, co
žáci neumějí, ale nacházet to, co žáci umějí, a na to navazovat. Není tedy pokyn naučit je
všechno, co se loni nestihlo, naopak se nabízí příležitost k dlouho diskutované úpravě osnov.
Požadavek na redukci učiva (snížení rozsahu) je součástí připravované Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku 2030+. Pozornost je také třeba věnovat žákům, kteří měli nepříznivé
podmínky pro domácí vzdělávání.
Hodnocení výkonů dětí/žáků. Z výše naznačených důvodů je třeba ověřovat dosažené
znalosti bez nutnosti hodnocení známkou, sledovat dosažený pokrok u každého žáka,
ministerstvo školství doporučuje formativní hodnocení (průběžné hodnocení se zpětnou
vazbou). Začít s formativním hodnocením není tak jednoduché, nestačí jen vyměnit známky
za něco jiného. Zavést formativní hodnocení je náročný a dlouhodobý proces, který znamená
změnit celý způsob výuky. Jedno doporučení MŠMT to nezařídí.
Výlety a soutěže nejsou zakázané, přinejmenším v prvním pololetí dojde k určitému omezení
soutěží.
Hygienická opatření. K dispozici bude dezinfekce, po příchodu do školy si budou všichni
mýt ruce, bude se častěji větrat. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků
příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost,
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale
těmto příznakům věnuje pozornost.
Pokud se u žáka přítomného ve škole vyskytnou příznaky onemocnění, škola mu poskytne
roušku a umístí do samostatné místnosti (pro žáky 1. - 4. roč. kabinet 1.st. v 1. patře pavilonu,
pro žáky 5.- 9. roč. kabinet cizích jazyků v nástavbě ŠJ, dohled nad žáky přebírá asistentka
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peagoga) a informuje rodiče dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
Rodiče pak kontaktují praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
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, že netrpí infekční nemocí.
Školní stravování. Po příchodu do jídelny si děti umyjí ruce, nadále nebude umožněn
samoobslužný odběr, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (nápoje, saláty). Tuto službu zajistí personál školní kuchyně
položením na podnos.
Školní družina, školní klub. Oddělení ŠD, ŠK jsou tvořeny žáky dvou, popř. několika
předem daných tříd, v případě blížícího se rizika by bylo toto opatření aktualizováno.
Karanténa. Pokud bude žák nebo učitel pozitivní na covid-19, o umístění dalších osob do
karantény rozhodne krajská hygienická stanice. Neplatí přitom, že by do karantény
automaticky musela celá třída nebo každý, kdo s nakaženým přišel do kontaktu. Hygienici se
budou rozhodovat podle velikosti školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), nebo
počtu dětí ve třídě, především ale podle místní epidemiologické situace.
Novela školského zákona zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti
povinné školní docházky. Pokud žák, který by se neúčastnil distanční výuky a nebyl by
omluven, jednalo by se o stejný případ, jako by se neúčastnil běžné prezenční výuky ve škole.
Povinná distanční výuka se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol
z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Výuka na dálku je
povinná při nadpoloviční absenci žáků v jedné třídě kvůli karanténě nebo z rozhodnutí
ministerstva či hygieny. Pokud chybí méně než polovina dětí, je distanční výuka pouze
doporučená. Děti, které nejsou v karanténě se dál vzdělávají prezenčně.
Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Pokud
žák nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Distanční výuka podle
MŠMT nemusí automaticky probíhat online. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů,
pokynů k samostatné práci s učebními texty, online přenos prezenční výuky.
Počítače pro online výuku. Základní školy dostanou peníze na dovybavení IT technikou a
potřebným komunikačním a výukovým softwarem s tím, že prostředky může škola využít
podle svých potřeb. Školám chybějí také peníze na zaplacení lidí, kteří nakoupenou techniku
budou udržovat v provozuschopném stavu.
Koronavirový semafor. Opatření ve školách budou navázána na koronavirový semafor, tedy
na mapu aktuálního rizika v jednotlivých okresech. Při prvním, tedy zeleném stupni nebezpečí
by školy měly podle doporučení ministerstva omezit ve škole pohyb osob přicházejících
zvenčí. Při žlutém stupni nebezpečí by se měly omezit aktivity, které nejsou nezbytně nutné
ke vzdělávání. Při nejhorším, červeném stupni by mohlo dojít i k uzavření školy a
distančnímu vzdělávání.
Vážení rodiče, milé děti, žáci a žákyně,
do nového školního roku, který bude vyžadovat od nás všech vysoce odpovědné chování, nám
přeji hodně zdaru.
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