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

Pravidla organizace pro třídnické a konzultační aktivity
platná pro žáky II. stupně, kteří se budou od 8. 6. 2020 těchto aktivit účastnit.
I.

Základní ustanovení

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (příloha), s datem 8. 6. 2020,
v případně pozdějšího nástupu s aktuálním datem.
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 8. 6. 2020 si žáky v 8.30 vyzvednou třídní 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.
Ke vstupu i odchodu žáků budou využívány tyto vchody – hlavní vchod, boční vchod u garáží
(budova C) a vstup z atria (budova C). Organizace se řídí rozpisem – viz příloha.
Žáci se budou pohybovat pouze v příslušném pavilonu, resp. chodbě školy, případně o
přestávkách v atriích školy.
Šatní skříňky nebudou používány, obuv si nosí žáci do třídy a odkládají je na určené místo.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, není možná, avšak zařazení pohybových a
relaxačních chvilek je vhodné, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí školy.
Je možné chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být
informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit
pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy
minimální riziko přenosu viru. Vícedenní akce jsou zakázané (například školy v přírodě,
vícedenní výlety, apod.).
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.
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. Upozorňujeme
však, že nebudeme schopni ve všech třídách a v každém okamžiku dodržet 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 třídních a konzultačních hodin

Aktivity jsou organizovány dle harmonogramu pro jednotlivé skupiny. Každá skupina vždy
dvakrát týdne – pondělí a středa, úterý a čtvrtek, dále rozpisem vstupů do budovy a rozmístění
skupin.
Je zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a
v jakém rozsahu budou realizovány.
Každý den budou vždy probíhat třídnické hodiny a konzultační hodiny.
Třídnické hodiny budou vyhrazeny k setkávání žáků, socializačním aktivitám, odevzdání
učebnic, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, předání vysvědčení za 2.
pololetí školního roku 2019/2020 apod.
V konzultačních hodinách budou učitelé provádět zpětnou vazbu uplynulého období,
skupinově i individuálně konzultovat, objasňovat učivo a uzavírat hodnocení žáků ve 2.
pololetí. Konzultační hodiny jsou také příležitostí pro žáky, kteří měli v době uzavření škol
ztížené podmínky pro práci z domova. Konzultační hodiny si organizuje každý vyučující
individuálně.
Distanční vzdělávání bude ukončeno k 17. 6., primárně bude určeno pro žáky, kteří se
neúčastní konzultačních hodin, dále jako forma komunikace mezi žáky a učiteli.
Žáci, kteří se nebudou účastnit konzultací a třídnických hodin, mají povinnost se dostavit do
školy pro odevzdání učebnic, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí, předání
vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

V Brně dne 4. 6. 2020

Lenka Špačková, ředitelka školy

