Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Komenského 17, 789 83 Loštice

Opatření ředitele školy k nástupu 1. a 2. tříd od 18. listopadu 2020
Vláda od 18. listopadu 2020 povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd za dodržení epidemiologických pravidel.

Podmínky stanovené vládou k zajištění prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním
způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy a osoby pohybující se ve škole, mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je
zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací
činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní stravování
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující podmínky.
Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o
dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup). Udržovat maximální možný rozestup
mezi žáky z různých tříd. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy
přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat ve stanoveném čase do
jídlonosičů. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci, zaměstnanci školy a ostatní osoby mají
povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna
postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Organizace prezenční výuky pro 1. a 2. třídy ZŠ Loštice
Od 18. 11. 2020 bude zahájena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd. Platí všechny uvedené podmínky, které vláda
nařídila. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin a podle platného školního řádu. Předměty hodin HV a TV, které
se nebudou vyučovat, budou nahrazeny vhodným učivem jiných předmětů. Volba obsahu učiva je plně v kompetenci třídního
učitele. Po výuce odchází žáci samostatně domů nebo s doprovodem zaměstnance školy na oběd. Třídní učitel překontroluje,
že žáci po obědě odchází samostatně domů nebo v doprovodu vychovatelky do školní družiny. Zákonní zástupci zapíší do
žákovské knížky, jak bude žák ze školy odcházet (samostatně domů, po obědě samostatně domů, do školní družiny).

Provoz školní družiny bude po dobu samostatné výuky žáků 1. a 2. tříd organizován následovně:
V provozu budou 4 oddělení ŠD pro každou třídu samostatně.
I. A
1. oddělení ŠD v přízemí nové školy
I. B
2. oddělení ŠD v přízemí nové školy
II. A
3. oddělení ŠD v přízemí nové školy
II. B
4. oddělení v učebně cizích jazyků v 1. patře nové školy
Provoz jednotlivých oddělení bude probíhat ráno od 6:30 do 7:30. Následně žáci půjdou s doprovodem vychovatelky do své
třídy. Odpolední provoz ŠD začne po skončení výuky dané třídy a bude ukončen v 16.00 hodin. Zákonný zástupce do žákovské
knížky zapíše na každý den v týdnu docházku žáka do školní družiny (ráno a odpoledne). Čas a způsob odchodu žáka ze ŠD
(např. ve 14:00 žák půjde samostatně domů nebo si žáka vyzvedne doprovod). Ráno bude umožněn vstup žákům do budovy
školy horním vchodem. Žák se přezuje v šatně a půjde do školní družiny. Žákům, kteří nebudou chodit ráno do družiny, bude
umožněn vstup do školy v 7: 25.
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