Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulhraská 1532, příspěvková organizace

Hlava V.

Dodatek školního řádu
Dodatek školního řádu je vydán v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
a nouzovým stavem v době pandemie COVID-19. Dodatek vychází z metodických doporučení
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
I.

Hygienická pravidla pro žáky

1) Žák při pohybu před školou i ve škole dodržuje obecná pravidla stanovaná krizovými opatřeními:
a) žák má zakrytá ústa i nos
b) žák dodržuje odstup 2 m od ostatních osob s výjimkou společných členů domácnosti.
2) Žák do školní budovy vstupuje v doprovodu pedagoga, a to pouze určeným vchodem v době
stanovené pro jeho vzdělávací skupinu.
3) Žák má s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček nebo krabičku na jejich uložení.
4) Při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního
onemocnění včetně seznámení s rizikovými faktory podepsané zákonným zástupcem.
5) Žák si odloží svrchní oděv na vymezené místo a po přezutí si vydezinfikuje ruce.
6) Žák má zakázáno vstupovat do jiné než své třídy.
7) Žák má ve své třídě své stále místo.
8) Ve své třídě žák nemusí mít roušku během vzdělávací aktivity, pokud všichni žáci skupiny sedí ve
své lavici.
9) Žák si roušku po sejmutí ukládá do sáčku/krabičky.
10) Žák je povinen před jídlem, po použití WC, po ukončení vzdělávacího bloku nebo na pokyn
zaměstnance školy vydezinfikovat nebo umýt si ruce teplou vodou a mýdlem.
11) Žák je povinen nechat si změřit teplotu bezkontaktním teploměrem.
12) Do školy nesmí vstoupit žák, který vykazuje některý z možných známých příznaků COVID-19
(zvýšená teplota nebo horečka, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak infekce dýchacích
cest, „covidové prsty“…).
13) Pokud během přítomnosti žáka ve škole bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID19, bude umístěn do izolace a zákonný zástupce bude vyzván, aby si žáka osobně vyzvedl.
Následně bude škola informovat Krajskou hygienickou stanici Ostrava.
14) Žák je při pobytu ve škole povinen respektovat všechna prostorová omezení a vyznačené
koridory.
15) V případě, že žák nebude dodržovat běžná hygienická pravidla a hygienická pravidla pro žáky,
bude na tuto skutečnost upozorněn zákonný zástupce žáka. V případě, že se bude jednat o
opakované porušení pravidel, bude žák vyřazen z přípravy a nebude mu umožněn vstup do školy.
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II. Organizace osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole
1) Příprava na jednotné přijímací zkoušky na střední školy bude probíhat od 11.5.2020 do termínu
jednotné přijímací zkoušky vždy 1x týdně:
800– 845 - matematika
855 – 940 - matematika
1000 – 1045 - český jazyk
1055 –1140 - český jazyk
2) Účast žáků je dobrovolná. Škola vede evidenci docházky. Nepřítomnost žáka musí být omluvena,
ale nezapočítává se do absence za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
3) Zákonný zástupce žáka, který bude konat jednotnou přijímací zkoušku na střední školu, může
žáka přihlásit k přípravě na přijímací zkoušky emailem zaslaným řediteli školy
(reditel@zsbulharska.cz). Žáka lze přihlásit jen do 7.5.2020. Pozdější přihlášky nebudou
akceptovány.
4) Ředitel školy rozdělí přihlášené žáky do skupin o maximálním počtu 15 žáků.
5) Žáci se ve skupinách po 11.5.2020 nesmí měnit. Při poklesu počtu žáků ve skupině nebudou
skupiny slučovány.
6) Doprovod žáků má zakázaný vstup do školní budovy a školní jídelny.
7) Žák bude moct v den přípravy na přijímací zkoušky využít školní stravování ve školní jídelně
(oběd), pokud si oběd předem přihlásí.

III. Organizace osobní přítomnosti žáků vzdělávacích skupin I. stupně ve škole
1) Vzdělávací aktivity pro žáky I. stupně jsou organizovány pravidelně v pracovní dny od 25.5. 2020
do 26.6.2020 v dopoledním a odpoledním bloku.
A) Dopolední blok - vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
- začátek v rozmezí 740 – 830 podle zařazení žáka do vzdělávací skupiny
- zahrnuje čtyři vyučovací hodiny (4x45minut) a přestávky
B) Odpolední blok - volnočasové aktivity vedené vychovatelkami
- navazuje na dopolední blok a končí v 1600
2) Začátky a konce jednotlivých bloků budou zákonným zástupcům sděleny po rozdělení žáků do
vzdělávacích skupin.
3) Účast žáků je dobrovolná. Škola vede evidenci docházky. Nepřítomnost žáka musí být omluvena
(emailem nebo telefonicky přímo učiteli vzdělávací skupiny), ale nezapočítává se do absence za
2. pololetí školního roku 2019/2020.
4) Zákonný zástupce žáka I. stupně může žáka přihlásit ke vzdělávání ve vzdělávací skupině
emailem zaslaným třídnímu učiteli žáka. Žáka lze přihlásit jen do 18.5.2020. Pozdější přihlášky
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nebudou akceptovány. Pokud zákonný zástupce nevyplní některou část přihlášky (stravování,
odpolední blok), nebude žák do příslušného bloku zařazen.
5) Ředitel školy rozdělí přihlášené žáky do skupin o maximálním počtu 15 žáků.
6) Žáci se ve skupinách po 25.5.2020 nesmí měnit. Při poklesu počtu žáků ve skupině nebudou
skupiny slučovány.
7) Žák přítomen v dopoledním bloku bude moci využít školní stravování ve školní jídelně (oběd),
pokud si oběd předem přihlásí.
8) Doprovod žáků má zakázaný vstup do školní budovy a školní jídelny.
9) Zákonný zástupce předává žáka pedagogickému pracovníkovi vzdělávací skupiny před školou
před začátkem dopoledního bloku.
10) Pedagogický pracovník po ukončení dopoledního bloku předává žáka, který daný den není
přihlášen ke školnímu stravování, zákonnému zástupci před školou. Žáka přihlášeného ke
školnímu stravování, který se neúčastní odpoledního bloku, předává pedagogický pracovník
zákonnému zástupci po obědě celé skupiny. V případě, že zákonný zástupce bude požadovat,
aby žák odešel ze školy bez doprovodu zákonného zástupce, uvede tuto skutečnost zápisem
do žákovské knížky s uvedeným datem daného dne a podpisem. Ostatní žáky si zákonný
zástupce vyzvedne v předem určeném čase u vchodu do školy.

IV. Kritéria pro zařazení do vzdělávací skupiny I. stupně
Počet vzdělávacích skupin je omezen organizačními a personálními podmínkami školy.
Přednostně do vzdělávacích skupin budou zařazeni žáci v následujícím pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žáci, kteří doma nemají přístup k internetu.
Žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení (notebook, stolní počítač).
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci 5. ročníku připravující se na přijímací zkoušku na víceleté gymnázium.
Žáci 3. ročníku.
Žáci 4. ročníku.

Vzdělávací skupiny pro odpolední blok jsou určeny přednostně žákům 1. – 3. ročníku.

V. Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020
1) Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se postupuje
podle vyhlášky 211/2020 Sb. tj.
z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí školního roku 2019/2020 v době, kdy
má žák povinnost řádně docházet do školy.
Při hodnocení se podpůrně bude přihlížet k
a) podkladům pro hodnocení získaným při vzdělávání na dálku
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b) podkladům pro hodnocení získaným při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v
době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
c) hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

VI. Pravidla pro školní stravování v době mimořádných opatření
1) Žák I. stupně zařazený do vzdělávací skupiny nebo žák 9. ročníku účastnící se přípravy na
přijímací zkoušky ve vzdělávací skupině školy v den osobní přítomnosti ve škole může využít
školní stravování (oběd) za dotovanou cenu.
2) Oběd musí zákonný zástupce žáka předem přihlásit u vedoucí školní jídelny nebo pomocí
elektronického systému. Pro přihlášení i odhlášení platí běžná pravidla stanovená ve vnitřním
řádu.
3) Žák se stravuje se svou vzdělávací skupinou ve vymezeném čase na vymezeném místě.
4) Žák si před vstupem do jídelny umyje ruce teplou vodou a mýdlem nebo použije na ruce

dezinfekci.
5) Žák má ve školní jídelně zakázáno:
A) přistupovat k výdejnímu pultu v době, kdy je u něj jiná vzdělávací skupina
B) vstupovat do prostoru vymezeného ke stravování jiné vzdělávací skupině
C) dotýkat se talířů, misek a příborů, které mu nepředal zaměstnanec školní kuchyně
6) Žák si během konzumace oběda může odložit svou roušku. Roušku po sejmutí ukládá do svého
sáčku/krabičky.
7) Školní stravování ve školní jídelně vzhledem k organizačním a technickým možnostem
(rekonstrukce) bude poskytováno nejdéle do 12.6.2020.

VII. Platnost a účinnost
1) Dodatek je platný od 6.5.2020 do 30.6.2020 nebo do zrušení mi mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví vztahující se k pandemii COVID-19.
2) Dodatek je účinný od 6.5.2020.

6.5.2020

Aleš Kazický, ředitel
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