6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace

Změny v organizaci vzdělávání od 10. ledna 2021
Na základě usnesení Vlády ČR dochází k prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021.
Organizace vzdělávání bude probíhat následovně:
Výuka pro 1. a 2. třídy
Výuka bude probíhat prezenční formou (přímá ve škole).
Výuka pro 3. - 9. třídy
Výuka bude probíhat distanční formou (vzdáleně). Po předchozí domluvě s vyučujícím, je
možné dostavit se na individuální konzultaci.
Žáci, kteří nemají možnost online vzdělávání, si vyzvedávají úkoly vždy v pondělí a středu
v době od 9:00 – 12:00.

Organizační pokyny pro prezenční výuku 1. - 2. tříd





Žáci 1. tříd budou vstupovat do školy branou v 7:45 – žáky si vyzvednou u dveří TU.
Žáci 2. tříd budou vstupovat do školy branou v 7:55 – žáky si vyzvednou u dveří TU.
Žáci se budou vzdělávat prezenčně dle rozvrhu.
Omezena je výuka hudební výchovy – zákaz zpěvu a tělesné výchovy – možnost
pobytu venku.

Pokyny pro žáky







Žáci si po příchodu do budovy na toaletách nebo ve třídách důkladně 20 až 30 sekund
umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, osuší papírovými ubrousky a aplikují
desinfekci, která je umístěna ve třídách. Hygienu rukou dodržují po celou dobu svého
pobytu ve škole.
Žáci mají povinnost mít po celou dobu pobytu ve škole roušky (náhradní roušku má žák
uloženou v sáčku v aktovce).
Žáci zůstávají ve svých kmenových třídách.
V době přestávek se žáci nenavštěvují ve třídách a nezdržují se na chodbách.
Na toaletách se žáci neshlukují.

Pokyny pro pedagogy



Pravidelně sledují zdravotní stav žáků, v případě podezření na příznaky respiračního
onemocnění, nahlásí tuto skutečnost v sekretariátu – izolace žáka.
Zajišťují pravidelné větrání tříd o přestávkách a během vyučování.
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O přestávkách dohlíží na žáky, zamezují kontaktu s ostatními skupinami žáků.
Dohlížejí na dezinfekci rukou žáků a nošení roušek.

Pokyny pro zákonné zástupce





Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání.
Zákonní zástupci jsou povinni se neprodleně dostavit pro své dítě, bude-li vykazovat
známky nemoci.
Zákonní zástupci nevstupují do prostor školy v době výuky. V případě potřeby
konzultace s TU, je nutné se předem objednat.

Provoz školní družiny




Z důvodu zákazu míchání skupin nebude v provozu ranní družina.
Školní družina bude v provozu od 11:40 do 16:00 hodin.
Žáci budou v homogenních skupinách

Provoz školní jídelny













Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce
a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. (11:55 – 13:30)
Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11:20
– 11:50 hodin.
Obědy si objednávejte u paní vedoucí, telefonicky nebo přes portál Strava.cz.
Žákům stravujícím se ve školní jídelně bude vyhrazen prostor v závislosti na příslušné
třídě, skupině a časovém harmonogramu.
Žáci se zdržují ve školní jídelně jen po dobu nezbytně nutnou.
Před obědem si žáci opětovně myjí ruce a využívají dezinfekčního přípravku.
Není umožněn samoobslužný výdej salátů.
Příbory, saláty, ovoce aj. budou žákům vydávány přímo na podnosy.
Zákonní zástupci nesmějí vstupovat do jídelny v době výdeje obědů žákům.
Zákonní zástupci čekají na své děti před areálem školy.
Dohled ve školní jídelně zajišťuje rozestupy mezi žáky (1,5 m, max. 4 strávníci u stolu,)
Žáci dbají pokynů zaměstnanců školy.

Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy
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