Základní škola Dolní Břežany
Milí rodiče,
stojíme na startu nového školního roku a po zkušenostech z uplynulých měsíců, které byly
poznamenány problémy kolem šíření nového koronaviru, si asi všichni klademe stejnou otázku:
jak bude tento rok vypadat? A určitě si společně přejeme, aby byl pokud možno co
„nejnormálnější“.
Při organizaci provozu školy však musíme přistoupit k některým preventivním opatřením,
abychom minimalizovali případné dopady komplikací spojených s respiračními onemocněními.
Opatření vycházejí z „Manuálu“ MŠMT (poslední aktualizace je ze dne 25. 8. 2020) a z pokynů
a stanovisek ministerstva zdravotnictví, které jsou pro nás závazné.
1. Začátek školního roku
 Školní rok zahájíme 1. 9. 2020 v osm hodin ráno. Slavnostní zahájení, a hlavně přivítání
prvňáčků, proběhne na prostranství u naší sportovní haly. Letos ale přistoupíme ke
změně, kterou, jak nám přibývá žáků, jsme už pár let zvažovali: tohoto slavnostního
zahájení se zúčastní pouze žáci prvního stupně, tj. 1. až 5. tříd. Žáci vyšších ročníků
(6. až 9. třídy) půjdou VÝJIMEČNĚ POUZE HLAVANÍM VCHODEM (z ulice Na
Vršku) rovnou do svých učeben, kde je v osm hodin přivítají jejich třídní učitelé. Nové
žáky vyšších ročníků nasměrují do správných učeben jejich třídní učitelé, kteří na ně
počkají v hale.
 Vstup do budovy školy bude povolen pouze rodičům prvňáčků. Nejprve proběhne
informační schůzka s vedením školy, pak budou rodiče moci krátce navštívit první třídu
svého dítěte a vyfotit si jej v lavici – z preventivních důvodů bude vstup do školy
umožněn pouze jednomu rodinnému příslušníkovi každého prvňáčka (zvažte
případně zakrytí dýchacích cest rouškou).
 Prohlášení o bezinfekčnosti žáka (napříč ročníky) požadovat nebudeme.
 Pozor, nově bude možné vstupovat do budovy školy pouze dvěma vchody, a to
hlavním vchodem z ulice Na Vršku a vchodem u sportovní haly. Hlavní vchod bude
primárně určen pro žáky z původního pavilonu, vchod u haly pro žáky z nového
pavilonu.
2. Provoz školy
 Naším cílem je najít co nejlepší a nejefektivnější kombinaci běžného chodu školy
a prevence šíření onemocnění.
 Rádi bychom Vás požádali, abyste dali přednost online kontaktu se školou před její
osobní návštěvou a pomohli tím minimalizovat rizika.
 Totéž platí i pro žáky – bylo by vhodné, kdyby po vyučování trávili ve škole pouze
nezbytně nutnou dobu a mimo školu se vyhýbali rizikovému chování.
 Pořádání nejrůznějších akcí a aktivit, které nejsou nezbytnou součástí výuky, bude
omezeno na minimum, případně budou tyto akce posunuty na období, kdy bude
příznivější epidemiologická situace.
 S plaváním pro žáky 2. ročníků zatím počítáme, a to od 15. 9. 2020.
 Školní družina bude fungovat v běžném režimu; škola však není schopna zajistit, aby se
v každém oddělení potkávali pouze žáci téže třídy.
 Kroužky zatím připravujeme jako obvykle, tj. od října; nabídka bude zveřejněna
nejpozději v polovině září (pokud se něco nezmění…).
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 V provozu školní jídelny budou přijata některá preventivní opatření, s nimiž budou děti
seznámeny.
 Dále budou do odvolání omezeny „přestávkové“ aktivity, kdy se setkávali žáci napříč
ročníky (stolní tenis v hale a na chodbách, pobyt v tělocvičně o velké přestávce). Za
příznivého počasí budou i nadále žáci moci trávit velkou přestávku venku na hřišti.
3. Hygienická opatření a postup v případě podezření na nákazu COVID-19
 V celé budově školy jsou v dostatečném počtu rozmístěny prostředky k dezinfekci rukou,
během celého dne bude ve zvýšeném rozsahu probíhat úklid a dezinfekce a větrání
společných prostor.
 Žáci a zaměstnanci školy (i všichni ostatní příchozí) budou mít povinnost si neprodleně
po vstupu do budovy školy vydezinfikovat ruce (tj. ještě předtím, než se budou dotýkat
čehokoliv ve společných prostorách) a poté během celého dne důsledně dbát na zvýšenou
hygienu rukou.
 Prosíme Vás, aby každé dítě mělo neustále u sebe dvě čisté roušky v sáčku; v současné
době děti roušku ve škole mít nemusí, ale kdykoliv může dojít ke zhoršení
epidemiologické situace nebo k nutnosti nasadit si roušky kvůli podezření na onemocnění
COVID-19 či jiné respirační onemocnění.
 Dále by bylo vhodné, kdyby děti měly dostatečné množství papírových kapesníčků
a případně také vlastní dezinfekční prostředek, na nějž je dítě zvyklé.
 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění, ale
bude jim věnovat zvýšenou pozornost, a pokud bude dítě vykazovat známky akutního
onemocnění, budeme situaci okamžitě řešit.
 V případě, že budou příznaky patrné již při příchodu do školy a žák bude doprovázen
svým zákonným zástupcem, nebude žák vpuštěn do budovy.
 Pokud žáka zákonný zástupce doprovázet nebude, zajistí škola oddělení žáka od ostatních
dětí a informuje zákonného zástupce; ten je povinen zajistit bezodkladné vyzvednutí
dítěte ze školy.
 Jestliže se příznaky projeví v průběhu vyučovacího dne, žák si nasadí roušku a dojde
k jeho izolaci v k tomuto účelu určené místnosti, kde setrvá do té doby, než si jej
vyzvedne jeho zákonný zástupce.
 Zákonný zástupce má povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který
rozhodne o dalším postupu.
 Pokud žák v důsledku chronického nebo alergického onemocnění vykazuje příznaky
shodné s příznaky infekčního onemocnění, může být do školy vpuštěn pouze na základě
lékařského potvrzení.
4. Distanční výuka
 Pokud se ve škole objeví onemocnění COVID-19, rozhoduje o případné karanténě
a osobách, jichž se týká, Krajská hygienická stanice (viz dokument „Současný platný
postup KHS“).
 Distanční výuku má škola povinnost zahájit tehdy, pokud je znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než polovině žáků jedné třídy (v takovém případě se ovšem týká
pouze dané třídy, ne všech tříd); ti žáci, kteří do školy docházet mohou, se i nadále
vzdělávají prezenční formou; pokud je nepřítomných méně než polovina třídy, postupuje
se jako v případě klasické nepřítomnosti žáka.
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 Pokud je zahájena distanční výuka, je tato výuka povinná. Její formu stanoví škola.
 Po zkušenostech z předchozího školního roku jsme se rozhodli sjednotit komunikační
kanály, které budeme využívat nejen v případě distanční výuky, ale i jako podpůrné
v rámci výuky prezenční.
 Základním komunikačním kanálem budou Bakaláři, konkrétně platforma Komens.
 Zároveň nově přecházíme na Microsoft 365; každý žák má vytvořenou vlastní emailovou adresu ve tvaru prijmeni.jmeno@skolabrezany.cz a zároveň má z domova
přístup ke všem aplikacím Office 365 (např. Microsoft Teams); o podrobnostech Vás
ještě budeme podrobněji informovat.
Pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace a byly by v této souvislosti státní správou
vydány nové pokyny týkající se provozu škol, budeme na to muset pružně reagovat. V takovém
případě bychom Vás o změnách samozřejmě neprodleně informovali.
Předem Vám děkujeme za pochopení i za součinnost a věříme, že navzdory různým „příkořím“
a omezením společně prožijeme krásný školní rok. 
Za celý tým školy přeji Vašim dětem i Vám šťastné vykročení do nového školního roku!
Ing. Iva Fischerová
ředitelka školy
31. 8. 2020
odkazy:
„Manuál“: https://www.msmt.cz/file/53629/
„Současný platný postup KHS“: https://www.msmt.cz/file/53622/
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