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Manuál ke COVIDU-19 od 5. 10. 2020
Roušky:
- Žáci I. stupně jsou povinni nosit roušky na chodbách a ostatních společných
prostorách školy. Není povinností mít roušku v učebně a v tělocvičně. Stejný režim
dodržují učitelé I. stupně.
- Žáci II. stupně používají roušku celodenně ve společných prostorách i v učebnách.
Taktéž i učitelé II. stupně.
- Učitelé, vychovatelé i ostatní zaměstnanci školy musí nosit roušky i v kabinetech a
jiných prostorách vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech
osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn odstup a jedná-li se např. o kabinet se stálými
místy k sezení, roušky se nosit nemusí.
Hromadné akce ve škole i na hřišti:
- Jsou zcela zakázané.
Kroužky:
- Činnost kroužků včetně gymnastiky v rámci školní družiny je do odvolání zrušena.
Náboženství:
- Jedná se o nepovinný předmět s malým počtem žáků, kteří sedí každý sám v lavici.
Žáci II. stupně musí mít roušku i během výuky.
Školní družina:
- Provoz není omezen. Oddělení pracují v učebnách, není povolen pobyt
v tělocvičnách, slučovat žáky z jednotlivých oddělení v co nejmenší míře.
Hudební a tělesná výchova:
- Tělesná výchova na I. stupni se bude vyučovat beze změn. V hudební výchově
nezpívat, zaměřit se na další složky předmětu hudební výchova, např. rytmická
cvičení, hudební nauka, poslech ad., nepoužívat Orff. instrumentář, pracovat
v lavicích. Popřípadě využít hodin k procvičení učiva z ČJ a M z minulého školního
roku.
- Tělesná výchova na II. stupni bude probíhat formou procházek, nelze sportovat
ani v tělocvičně ani na hřišti. Třídy zůstávají pospolu, nedělí se na chlapce a
dívky. V případě nepříznivého počasí, silného větru nebo deště se žáci budou
učit ve svých kmenových třídách. Vyučující si vyzvednou pracovní listy a jiné
úkoly, které budou připraveny vyučujícími ČJ a M, popřípadě jiných předmětů u
zástupce ředitele.
KOMENTÁŘ:
1. V kanceláři zástupce ředitele budou zavedeny složky úkolů pro 6. A – 9. B.
2. Vyučující, kteří v těchto třídách učí, zejména ČJ a M, připraví úkoly k procvičování
probraného učiva, vloží do příslušné složky a nezapomenou podepsat svým jménem, aby
tělocvikáři věděli, komu mají splněné úkoly odevzdat.
3. Vyučujícím odborných předmětů odevzdané práce poslouží ke zjištění nedostatků v učivu
u jednotlivých žáků. Tyto práce nebudou známkovány.
Výuka plavání:
- Bez omezení.
Školní jídelna:
- Žáci z jedné třídy sedí u stejného stolu.
- Netvořit frontu žáků čekajících na obědy. Žáci dodržují vzdálenost od sebe 1,5 metru.
DĚKUJI VŠEM ZA ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH
POŽADAVKŮ.
Ve Střelicích dne 1. 10. 2020

Mgr. Helena Fialová, ředitelka

