Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873
Mimořádné opatření č. 11 k současné epidemiologické situaci (platné od 4. 1. 2021)
Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává škola toto
opatření:

Je povolena osobní přítomnost žáků zařazených do přípravné třídy, žáků 1. a 2. ročníku základní školy.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním
způsobem.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.
Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další 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.
Během dne je možné zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny do 17,00 hodin. Ranní
provoz školní družiny není zajišťován.
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut
během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
Distanční výuka (výuka na dálku) od 4. ledna 2021 bude probíhat u žáků ve třetích až devátých třídách dle
schválených rozvrhů (vyjma předmětů výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova a pracovní činnosti).
K prohloubení učiva v těchto předmětech bude využito mezipředmětových vztahů v ostatních předmětech. Distanční
výuka bude i nadále probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Jednoduchý manuál žáci naleznou na
webových stránkách školy v odkazu „Výuka na dálku“. Zde je také stručná příručka s názvem „Microsoft Teams pro
školy“. Přístupové údaje k aplikaci Microsoft Teams mají k dispozici žáci, popř. jejich třídní učitelé. Tyto údaje jsou
stejné jako při výuce na dálku před vánočními prázdninami.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat
podle pokynů Hygienické stanice hlavního města Prahy a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území hlavního města Prahy 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 Hygienické stanice
hlavního města Prahy.
Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro
veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

•

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 minimálně 2 metry),

•

ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

•

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,

•

žáci prvních a druhých tříd, kteří se před vánočními prázdninami stravovali ve školní jídelně, budou mít
obědy automaticky přihlášené. Pokud se nebudou stravovat, musí rodiče obědy odhlásit telefonicky, osobně
u vedoucí školní jídelny nebo e-mailem (sj@hornomep.cz),

•

pro žáky třetích až devátých tříd budou obědy vydávány do vlastních jídlonosičů. Výdej bude zajišťován
u vchodu do školní jídelny (rampa správní budovy školy) od 13,45 do 14,00 hodin. Žáci těchto ročníků si musí
obědy přihlásit telefonicky, osobně u vedoucí školní jídelny nebo e-mailem (sj@hornomep.cz).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Rozdělení tříd podle příchodů žáků do školy
Třída

Čas příchodu do školy

Třída

Čas příchodu do školy

I. A

7,40 hodin

II. A

7,50 hodin

I. B

7,50 hodin

II. B

7,40 hodin

I. C

7,40 hodin

II. C

7,50 hodin

Přípravná třída

7,40 hodin

-

-

