Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně
Bosonožská 9
625 00 BRNO – Starý Lískovec

Pravidla organizace vzdělávacích a zájmových aktivit
platná pro žáky I. stupně, kteří se budou od 25. května 2020 účastnit vzdělávacích a zájmových
aktivit.
Vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně,
od pondělí 25. 5. 2020 bude naše škola realizovat vzdělávací a zájmové aktivity v tzv. školních
skupinách. V průběhu docházky se vaše dítě bude setkávat většinou pouze s několika
pedagogickými pracovníky (většinou dva vyučující, asistent, vychovatel, speciální pedagog,
psycholog). Abychom mohli umožnit pobyt vašeho dítěte ve škole, musíme dodržovat podmínky
stanovené v nařízeních vlády a doporučení MŠMT.
Snažili jsme se, aby se naši žáci, kteří do školy dobrovolně nastoupí, setkali ve skupinách,
respektujících třídní kolektivy, a pokud to bylo možné, aby s nimi pracovaly jejich paní učitelky.
Považujeme totiž za velice důležitou podporu sociálních vztahů a vazeb.
Prosím, abyste se seznámili s uvedenými pravidly a pomohli nám, abychom vše zvládli. Velmi
nám pomůže, pokud budete děti do školy vodit včas a vyzvedávat je podle rozpisu.
O změnách v případě uvolnění vládních opatření, které by ovlivnily níže nastavený systém, Vás
budeme neprodleně informovat.
Velice děkujeme.
I.

Základní ustanovení

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) do školy
nesmí vstoupit.
Vyučující provedou záznam o docházce žáků do školy do záznamového archu. V případě
nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech
nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do
absence uváděné na vysvědčení žáka.
II.

Organizace vstupu do budovy školy, odcházení z budovy školy

Dne 25. 5. 2020 si žáky v uvedenou dobu (viz přehled) vyzvednou příslušní učitelé a odvedou
je do tříd dle přehledu. Takto budou žáci přicházet do školy i v dalších dnech. Žáci vždy vyčkají
na učitele, který je odvede do tříd.
Šatní skříňky nebudou používány, obuv si nosí žáci do třídy a odkládají je na určené místo.
Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci nemohou vstupovat do budovy školy (pouze do
venkovních prostor), odchází žák ze školy sám.

III.

Hygienická pravidla

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Uvedené neplatí pro
osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (např. osoby s PAS).
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí
si žáci ukládají roušku do sáčku.
Ve venkovních prostorách areálu školy se roušky při dodržení pravidel nosit nemusí. Roušky s
sebou nebudou žáci brát ani do školní jídelny.
Ve třídě o nošení roušek rozhoduje vyučující. Uspořádání lavic i organizace práce ve třídách je
natavena tak, aby minimální vzdálenost mezi žáky byla nejméně 1,5 metru. Škola však nebude
schopna zajistit, že žáci vždy dodrží minimální odstup 1,5 m.
Vyučující zajistí, aby žáci pravidelně používali dezinfekci (po přezutí, po příchodu do třídy, po
skončení aktivit).
Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, klik, vodovodních baterií,
učebních pomůcek, podlah používaných prostor, WC.
Ve třídách, kde budou probíhat vzdělávací aktivity, a na toaletách bude k dispozici mýdlo,
jednorázové papírové ručníky a dezinfekce na ruce. Pravidelně se bude ve třídách větrat.
IV.

Organizace výukových a zájmových aktivit

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Je zcela v kompetenci
ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou
realizovány.
Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je
zajistit vzdělávání žáků v takovém obsahu, který škola realizuje i v rámci vzdělávání na dálku.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
Vzdělávací aktivity a přestávky si organizuje každý vyučující individuálně.
Žáci se budou pohybovat pouze v příslušném pavilonu, resp. chodbě školy, případně o
přestávkách v atriích školy.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, není možná, avšak zařazení pohybových a
relaxačních chvilek je vhodné, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí školy. Aktivity mimo
areál školy nejsou možné, a to ani v odpoledních vzdělávacích aktivitách.
V.

Pravidla pro poskytování školního stravování

Obědy budou vydávány podle níže uvedených pravidel a ve stanoveném harmonogramu.
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a
neberou si ani příbory.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
V Brně dne 21. 5. 2020
Příloha: Harmonogram I. stupeň od 25. 5. 2020

Lenka Špačková, ředitelka školy

