INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020/2021 V ZŠ VRAŇANY
_______________________________________________________________
1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve středu 30. června 2021.
•
•
•
•
•

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021 – pondělí 5. dubna 2021
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Ředitelská volna:
•
•

Pondělí 26. října. a úterý 27. října 2020
Úterý 22. prosince 2020

Třídní schůzky:
•
•
•

Čtvrtek 03. září 2020 od 15:30 hod.
Středa 25. listopadu 2020 od 16:00 hod.
Středa 14. dubna 2021 od 16:00 hod.

Zápis do 1. třídy:
•

Středa 7. dubna 2021 od 13.00h

Škola v přírodě + plavecký výcvik: 1. – 6. listopadu 2020 Pec pod Sněžkou
Od října 2020 budou probíhat kroužky – dle nabídky.

2. KONTAKTY NA ŠKOLU A VYUČUJÍCÍ
•
•

•

Kancelář……………………………………..315 691 086
Školní družina……………………………….733 772 107
Školní jídelna………………………………..739 185 768

ADRESA ŠKOLY: ZŠ Vraňany, Vraňany 67, 277 07
WEBOVÉ STRÁNKY: www.zsvranany.cz
E-MAIL:
Ředitelka školy a výchovná poradkyně: Mgr. Štěpánka Srbová - zs.vranany@seznam.cz
Vyučující: Bc. Alice Turbová – zsvranany-turbova@seznam.cz
Gabriela Fárková – zsvranany-farkova@seznam.cz
Mgr. Eva Nguyen – zsvranany-nguyen@seznam.cz
Lucie Kamenářová – zsvranany-kamenarova@seznam.cz (preventista sociálně-patologických jevů)
Pavel Špánik – zsvranany-spanik@seznam.cz

Provozní doba školy: pondělí – pátek 6.45h – 15.50h
Začátek vyučování: 7.45h

3. KONZULTAČNÍ HODINY
Vyučující

Den

Hodina

•

Mgr. Štěpánka Srbová

čtvrtek

13 - 14

•

Bc. Alice Turbová

čtvrtek

13 - 14

•

Gabriela Fárková

pondělí

11.30 – 12.30

•

Mgr. Eva Nguyen

čtvrtek

7.00 – 7.45

•

Lucie Kamenářová

pondělí

12.45 – 13.45

•
•
•

Pavel Špánik
Tereza Slámová
Magdaléna Bošková

dle individuální domluvy

Po předchozí individuální domluvě (osobně, telefonicky, elektronicky) lze s vyučujícím konzultovat i mimo
vymezený den a čas.
Pravidla pro vzájemnou komunikaci:
Vzájemná komunikace mezi školou a zákonnými zástupci probíhá těmito komunikačními kanály:
- během vypsaných konzultačních hodin jednotlivých vyučujících, popř. po předešlé domluvě s vyučujícím i
mimo konzultační hodiny
- telefonicky
- e-mailem
Žádáme Vás při komunikaci se školou o respektování pracovní doby, tj. ve všední dny od 7.00h do 15.30h.
Zároveň Vás žádáme, abyste ke komunikaci se školou nepoužívali soukromá telefonní čísla vyučujících
ani jakékoliv sociální sítě a aplikace. Na tento způsob komunikace nebude brán zřetel!

4. PLATBY
Kopírování + sešity…………………………………………………………………….….……. 300,-Kč/pololetí
Výtvarný materiál a potřeby k výuce výtvarných a pracovních činností…………………….…. 200,-Kč/pololetí
Školní družina:
• Docházka do 14h…………………………….……………………………………………100,-Kč/měsíc
• Docházka do 15.50h……………………………………………….……………………...150,-Kč/měsíc
Obědy:
• Cena 1 obědu pro žáka ZŠ………………………………..…………………………………25,-Kč/oběd
V souladu s vyhláškou je stanoven jednotný termín pro úhradu stravného. Finanční prostředky k úhradě
stravného se vybírají v kanceláři vedoucí školní jídelny vždy do 20. dne v měsíci. Pokud 20. Den vychází na dny
volna, termín je k nejbližšímu předcházejícímu pracovnímu dni.Pokud dítě nemá řádně uhrazené stravování,
nebude mu strava do provedení úhrady vydávána. Dále v souladu s nařízením ředitelky MŠ nemůže být dítě bez
řádně uhrazeného stravování přijato do ZŠ.

Příspěvky na stravování hradí rodiče předem na následující měsíc.

Pracovní sešity:
2.TŘÍDA……………………………..382,-Kč
prvouka pracovní sešit
67 Kč
matematika 1.-3.díl á 45 Kč
135 Kč
český jazyk pracovní sešit
95 Kč
čítanka pracovní sešit
85 Kč
4.TŘÍDA………………………………514,-Kč
matematika 1.-3. díl á 45 Kč
135 Kč
anglický jazyk
136 Kč
český jazyk pracovní sešit
89 Kč
slohová výchova
59 Kč
čítanka pracovní sešit
95 Kč

3.TŘÍDA……………………………….518,-Kč
matematika 1.-3. díl á 45 Kč
135 Kč
anglický jazyk pracovní sešit
136 Kč
prvouka pracovní sešit
67 Kč
český jazyk pracovní sešit
95 Kč
čítanka pracovní sešit
85 Kč

5.TŘÍDA………………………………..514,-Kč
matematika 1.-3. díl á 45 Kč
135 Kč
anglický jazyk
136 Kč
český jazyk pracovní sešit
89 Kč
slohová výchova
59 Kč
čítamka pracovní sešit
95 Kč

Úhradu kopírování, sešitů, výtvarných potřeb a pracovních sešitů uhraďte prosím do konce října 2020.

5. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ K BEZPEČNÉMU PROVOZU ŠKOLY
•

Obecné informace

✓

Místem, kde budou zveřejňována aktuální oznámení týkající se hygienických opatření, jsou :
a) vchodové dveře školy
b) webové stránky
Žákům a zaměstnancům školy budou průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny
(kašlání a kýchání do jednorázových kapesníků a neprodlené umytí rukou).
Žáci a zaměstnanci budou neustále upozorňováni, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou
do školy vstoupit.
Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. V opačném případě
je od 1. 9. 2020 nutné, aby cizí příchozí osoby do školy měly ústa zakrytá rouškou.
Konání akcí a aktivit, které nejsou pro naplnění školního a vzdělávacího programu nezbytné a dochází
při nich k vyšší koncentraci osob, je nutné velmi pečlivě zvážit (dle aktuální epidemiologické situace).
Přesouvání žáků mezi učebnami bude probíhat pouze v nezbytných případech.

✓
✓
✓
✓
✓

•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hygienická pravidla a standardy úklidu
Ve vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně a sociálním zařízení jsou k dispozici prostředky
k desinfekci rukou.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem, popř. provede desinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu
svého pobytu ve škole.
Učebny a ostatní využívané prostory školy jsou velmi často a intenzivně větrány otevřenými okny.
Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Bezpečné osušení rukou je zajištěno jednorázovými papírovými utěrkami.
Úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Průběžně se větrají šatní prostory.
Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně 1 x denně.
Denně je prováděn důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím desinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a potřebě čištění a desinfekci povrchů a
předmětů.
Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Nádobí musí být umyto
dostatečně horkou vodou.

•

Kroky školy v případě podezření na COVID-19

✓

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí oddělením dítěte nebo mladistvého,
kteří vykazují známky akutního onemocnění a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

✓

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění.
a) patrné příznaky + přítomnost zákonného zástupce → žák není vpuštěn do budovy
b) patrné příznaky + nepřítomnost zákonného zástupce → neprodlené oznámení této skutečnosti
zákonnému zástupci a nutnost bezodkladně si dítě vyzvednout ze školy
c) příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole → neprodlené poskytnutí roušky a umístění
do předem připravené izolační místnosti (kabinet)→ informování zákonného zástupce žáka o
bezodkladném vyzvednutí ze školy
Vždy je nutné informovat zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat dětského praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi (popř. zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem infekčního onemocnění (včetně alergie), je umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře).

✓

•
✓
✓
✓
✓

•
✓
✓
✓

Kroky školy při výskytu COVID – 19 u žáka nebo zaměstnance školy
V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje KHS, které provede epidemiologické šetření
a rozhodne o protiepidemických opatřeních.
V případě výskytu onemocnění COVID – 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
Škola neprodleně informuje žáky, zákonné zástupce žáků a zřizovatele o vzniklé situaci a následných
krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem (žáci mají povinnost se distančně vzdělávat), pokud
je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně
hodnocení podmínkám žáků.

Školní stravování
Bude zajištěn minimální kontakt skupin žáků, kteří chodí na oběd.
Žákům je neustále zdůrazňována nutnost důsledné hygieny rukou před odebráním stravy.
Žákům nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků. Příbor
bude pro žáka připraven na stole nebo mu ho vydá dozorující pedagog.

6. PRÁCE SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM A HODNOCENÍ
Během měsíce září budeme u žáků průběžně mapovat jejich vědomosti získané ve 2. pololetí šk. roku
2019/2020. Na základě toho proběhne případné doprobrání učiva a vyrovnání rozdílů ve vědomostech žáků.
Během měsíce září 2020 žáci nebudou klasifikování horším stupněm než výborným nebo formou
smajlíků ☺ a "mračounů“ . Od měsíce října 2020 bude známkování probíhat standartní formou.

Ve Vraňanech dne 1. září 2020

Mgr. Štěpánka SRBOVÁ, ř.š.

