POKYNY K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ
(informace pro rodiče a žáky)
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ
- dodržování zásad osobní a provozní hygieny
 dezinfekce rukou při příchodu do školy
 ve třídách, v jídelně a na WC nádoby s dávkovačem dezinfekce
 jednorázové papírové ručníky
 zásady respirační hygieny – kašlání a kýchání do jednorázových kapesníků
s následným umytím rukou
 pravidelné větrání min. každých 30 minut (o přestávkách i při výuce)
 využívání venkovní učebny v případě příznivých klimatických podmínek podle přesně
stanoveného harmonogramu
 pravidelné testování žáků i pracovníků školy neinvazivními antigenními testy, a to tzv.
samosběrem – podrobně v dalších pokynech k testování
 zákaz vstupu nemocných osob do budovy školy
 zákaz vstupu třetích osob do prostor školy – zákonní zástupci čekají na své děti ve
vestibulu školy
 pravidelný každodenní úklid prostředky s virucidní aktivitou
 ionizace učeben podle stanoveného harmonogramu
- skupinová izolace
 minimalizace kontaktu mezi žáky různých tříd s výjimkou školní družiny
 omezení pobytu na školních chodbách během přestávek
 odpolední útočiště pro každou třídu zvlášť v učebnách, ve kterých bude probíhat její
výuka
- sociální distance
 jednomístné žákovské stoly
 konzumace potravin o přestávce mezi vyučováním možná jen v lavici s dodržením
vzdálenosti min. 1,5 m od ostatních spolužáků
- ochrana úst a nosu
 povinnost nošení zdravotnických obličejových masek (roušek) splňujících standardy
MO MZd pro žáky všech druhů a typů škol
 výjimku mají podle MO MZd ze 6. 4. 2021 osoby s poruchou intelektu, s poruchou
autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu
 povinnost nošení respirátorů pro zaměstnance školy
 ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je
možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít –
podmínkou je dodržení vzdálenosti min. 2 metry od žáků

REŽIM VÝUKY
- vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu včetně odpolední výuky a doučování
- trvá zákaz zpěvu – při Hv bude proto pozornost věnována i nadále jiným aktivitám v rámci
osnov
- trvá zákaz sportovních činností – pro nemožnost využívat nasmlouvané tělocvičny
v okolních školách bude na I. stupni Tv v podobě vycházek, na II. stupni pokračujeme ve
výletech 1x14 dní, které nahradí v plném časovém rozsahu odvolanou výuku – rozvrh
jednotlivých akcí poskytnou vyučující Tv

- trvá zákaz plavání – pondělní výuka i nadále ve 3. a 4. tř. jen do 11:50 s navazující školní
družinou

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
- podmínka homogenity skupiny má vliv na jejich organizaci, při níž vycházíme převážně ze
zkušeností v období listopad 2020 – únor 2021
 Informatika – 7. třída beze změny – pondělí 13:00 – 14:20
8. třída beze změny – úterý 14:00-15:20
9. třída – žáci, kteří chodí běžně na Inf s 8. tř., musí dočasně navštěvovat Inf
své třídy (tj. ve čtvrtek 14:00-15:20)
 Konverzace v angličtině – vždy v úterý 14:00-15:20 pro všechny přihlášené
 Výtvarné techniky - beze změny, neboť se jedná o homogenní skupinu 8. třídy – úterý
14:00-15:20
 Přírodopisná praktika - účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x
za 14 dní – 8. třída 14. 4. a pak vždy za 14 dní.; 7. třída – 21. 4. a pak vždy za
14 dní.; vždy ve středu 14:00-15:20
 Domácnost - beze změny – při přípravě pokrmů budou žáci používat roušky; při
konzumaci uvařené stravy budou využívat větranou velkou učebnu, kde je
možno jednotlivé ročníky oddělit na vzdálenost min. 2 metrů – úterý 14:0015:20

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
- v intencích pravidel stanovených zatím jen MŠMT o možnosti provozu školního klubu za
podmínky zachování homogenity skupin podle tříd budou zájmové kroužky fungovat stejně
jako v období listopad 2020 – únor 2021
 Kroužek výtvarný – rozdělen podle tříd (1.+2., 3.+4.) – středa 14:00–15:20
 Kroužek sportovních her – zrušen pro zákaz sportovních činností
 Kroužek logiky – zrušen pro nehomogenitu skupiny
 Kroužek informatiky – beze změn – úterý 15:20-16:00
 Kroužek vaření s rodilým mluvčím – střídání 6. a 8. tř. 1x za 14 dní – pondělí 13:2014:40, zahájení 19.4.
 Filmové a grafické umění v AJ – online v pátek
 Bytové divadlo – online forma – čtvrtek 17:00-18:00
 Hra na kytaru – beze změn - individuální setkávání podle známého harmonogramu
 Lego kroužek – zrušen pro realizaci externím poskytovatelem (zákaz vstupu třetích
osob do prostor školy)

NADSTANDARDNÍ PÉČE
- jednotlivé útvary budou fungovat stejně jako v období listopad 2020 – únor 2021
 Skupinová speciální náprava – beze změny podle známého rozvrhu
 Grafomotorika - beze změny podle známého rozvrhu
 Individuální logopedie - beze změny podle známého rozvrhu
 Individuální speciální náprava - beze změny podle známého rozvrhu
 MAXÍK, KUPOZ - beze změny podle známého rozvrhu
 Pravidelná setkávání se školním psychologem - beze změny podle známého rozvrhu
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování – beze změn dle původního
rozpisu, neboť se jedná o homogenní skupiny tříd










Nácvik sociálních dovedností
– 1. skupina beze změny – každý týden ve čtvrtek 13:30-14:10
- 2. skupina – účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x za
14 dní – 6. třída 15. 4. a pak vždy za 14 dní.; 7. třída – 22. 4. a pak vždy za 14
dní.; vždy ve čtvrtek 15:00-15:40
Arteterapie
– 1. skupina - účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x za
14 dní – 3. třída 15. 4. a pak vždy za 14 dní.; 2. třída – 22. 4. a pak vždy za 14
dní.; vždy ve čtvrtek 13:00-14:20
- 2. skupina - beze změny – každý týden ve čtvrtek 14:45-16:05
Canisterapie – pro velkou věkovou rozmanitost žáků bohužel zrušena do odvolání
příkazu o povinné homogenitě tříd
Dramaterapie – 5. třída prezenčně od 13. 4. 2021 – úterý 13:00–14:20
2. / 3. tř. prezenčně – středa – střídání skupin po 40 minutách
zbylé dvě skupiny - online – pondělí 14:30-15:30 a 15:45-16:45
Muzikoterapie – pouze žáci 3. a 4. třídy – každý čtvrtek 14:05 – 14:45

ŠKOLNÍ DRUŽINA, DĚTSKÝ KLUB
- ranní útočiště bude k dispozici pro přihlášené žáky v obvyklé době 7:30 – 8:10 – v pondělí
v pracovně speciálního pedagoga, ostatní dny pak zatím opět v původních prostorech v 1.
patře (učebna 4. třídy)
- školní družina - z kapacitních důvodů bohužel nelze zajistit samostatné skupiny podle tříd;
pro zachování poskytování této služby všem zapsaným dětem bude proto školní družina stále
do 15:30, aby nedocházelo alespoň k míchání jednotlivých skupin
- provoz dětského klubu je zachován do 16 hodin

STRAVOVÁNÍ
od 7. 4. 2021 informace i na https://skolaintegral.cz/skolni-jidelna/zakladni-informace/
- ke stravování od 12. 4. 2021 je potřeba přihlásit se a zaplatit do 9. 4. 2021 do 15:00
- žáci, kteří mají placené stravné inkasem, budou automaticky přihlášeni. Pokud nebudou
chodit do školy, musí si stravu odhlásit.
- odhlašování obědů a svačin je možné do 9 hodin téhož dne jen v případě nemoci, v ostatních
případech je třeba odhlásit stravování nejpozději den předem (224 253 470,
hospodarka@skolaintegral.cz)
- v platnosti zůstává rozvrh vydávání obědů pro jednotlivé třídy nastavený od 14. 10. 2020 ––
je proto možné, že se i žáci, kteří nenavštěvují školní družinu nebo dětský klub zdrží ve škole
kvůli obědu
- prostorové řešení odpovídá nařízení pro stravování ve vnitřních prostorech (vzdálenost mezi
stoly, počet strávníků u jednoho stolu, homogenita stravovaných skupin)
- před vstupem do jídelny je provedena dezinfekce rukou každého žáka
- žáci si u výdejního okénka vyzvedávají hlavní jídlo a příp. zákusek + příbor zabalený do
ubrousku; nápoj mají připravený na místě konzumace; polévka je vydávána personálem školní
kuchyně na žádost
- dopolední svačiny poskytované školní kuchyní konzumují žáci ve třídách – o velké
přestávce si svačiny vč. nápoje vždy ve školní jídelně vyzvedne k tomu určená služba
- konzumace jídla je možná jen ve třídách, a to v lavici při dodržení odstupu od ostatních žáků
bez roušky min. 1,5 metru

DALŠÍ INFORMACE
Stále není dotčeno právo zákonných zástupců své dítě ze školy omluvit. Pak bude jeho
absence brána jako běžná nemoc, na níž se nevztahuje karanténa. Žák tak bude pracovat doma
podle pokynů vyučujících off-line. Tím se myslí samostudium a plnění úkolů z učebnic,
učebních materiálů či pracovních listů. Online hodiny se pro méně než polovinu dané třídy
konat nebudou, neboť celá škola byla na základě Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví převedena v plném rozsahu zpět na prezenční výuku. Zadání práce bude
probíhat pro žáky II. stupně přes rozhraní Google Classroom, na I. stupni dle dohody s třídní
učitelkou. Případné konzultace s vyučujícími je možné si domluvit prostřednictvím mailu
(adresy naleznete na https://skolaintegral.cz/lide-v-integralu/#vedeni-skoly)
Pokud by však absence žáka trvala více týdnů, upozorňuji na hrozící nebezpečí neklasifikace
za II. pololetí v důsledku nedostatečných podkladů. Za ty nelze považovat jen odevzdané
práce a vedení portfolia z jednotlivých předmětů. To je akceptovatelné jen v případě
individuálního vzdělávání (tzv. domácího), které však nemá žádný žák naší školy povoleno.

PROSBA NA ZÁVĚR
Pokud přišlo Vaše dítě do styku s pozitivně testovanou osobou nebo s někým, kdo vykazuje
symptomy onemocnění, neposílejte ho, prosím, do školy. Navštěvují ji totiž i žáci se
závažnými zdravotními problémy a se sníženou imunitou.
Není pro Vaše dítě ani pro nás zaměstnance příjemné umístit žáka do izolace kvůli tomu, že
vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací
obtíže, ztrátu chuti nebo čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos nebo
bolest hlavy. Takové dítě pak bude muset počkat, až si ho vyzvednete a podepíšete protokol o
předání, který Vás zavazuje kontaktovat ošetřujícího lékaře.
Buďme k sobě, prosím, ohleduplní a zodpovědní. Jen tak se nám podaří nákaze vzdorovat a
zajistit co nejdéle běžný provoz školy, což je jistě cílem nás všech.

S díky a přáním hodně zdraví všem nejen v Integrálu
Alice Běhounková

V Praze dne 8. 4. 2021

