ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ č. 1
Základní škola Kovářov, okres Písek

1. září 2020

Vážení rodiče,
začátek letošního školního roku s sebou bohužel nese „koronavirovou“ příchuť. Opět se musíme řídit mimořádnými
pokyny, opět může nastat stav, kdy se část žáků nebo v nejhorším případě celá škola bude vzdělávat na dálku.
Budeme se snažit, abychom všechna ta případná opatření splnili a byli připraveni, ale na druhé straně budeme
usilovat o to, aby vzdělávání na naší škole bylo co „nejnormálnější“. Přeji Vašim dětem úspěšný start ve školním
roce 2020/2021 a doufám v co nejlepší spolupráci školy a Vás, zákonných zástupců.
Mgr. Libor Mandovec, ředitel školy

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ
Na základě manuálu vydaného MŠMT zavádíme od 1. září opatření, jejichž cílem je minimalizovat riziko šíření
epidemie a pomoci žákům v co nejlepším návratu zpět k povinné školní docházce:
PROVOZ ŠKOLY

do budovy nevstupují osoby s příznaky infekce, rodiče omezí vstup do školy na nezbytné případy

omezíme stěhování žáků do jiných tříd s výjimkou odborných učeben (průběžné dezinfikování)

omezíme kontakt žáků 1. a 2. stupně (režim stravování v jídelně, oddělené zájmové vzdělávání)
HYGIENA

na všech důležitých místech bude žákům k dispozici dezinfekce v nádobách s dávkovačem

po příchodu do budovy si žáci důkladně umyjí ruce a osuší si je jednorázovým ručníkem

bude prováděn důkladný úklid, dezinfekce a větrání všech využívaných prostor školy
POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA INFEKCI

žák s příznaky bude okamžitě izolován pod dohledem od ostatních (určená izolační místnost)

zákonný zástupce bude neprodleně vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka

zákonný zástupce telefonicky kontaktuje lékaře, který rozhodne o dalším postupu
POSTUP PŘI POTVRZENÍ INFEKCE

v případě výskytu covid-19 stanoví škole protiepidemická opatření krajská hygienická stanice (KHS)

případnou karanténu nařídí KHS osobám, které byly v rizikovém kontaktu

škola informuje žáky a jejich rodiče o situaci, opatřeních či o případné úpravě způsobu vzdělávání
PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD
Pokud bude nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole,
mohou nastat následující situace:
Prezenční výuka: v případě, že se karanténa týká méně než 50 % účastníků třídy, pokračuje výuka těch, kteří
zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola může poskytovat chybějícím žákům podporu na dálku.
Smíšená výuka: v případě, že se karanténa týká více jak 50 % účastníků třídy, je škola povinna distančním
způsobem (na dálku) vzdělávat žáky, kteří jsou doma. Ostatní žáci pokračují ve vzdělávání ve škole.
Distanční výuka: pokud je zakázána přítomnost žáků ve škole celé třídy, škola poskytuje této třídě vzdělávání
pouze distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají ve škole. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků,
přechází na distanční výuku celá škola.

ZÁSADY PRO RODIČE:

VSTUPUJTE DO BUDOVY JEN V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, NA DĚTI ČEKEJTE PŘED ŠKOLOU.
NEPOSÍLEJTE DO ŠKOLY DĚTI S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, NA NAŠI VÝZVU JE BEZODKLADNĚ ZE
ŠKOLY VYZVEDNĚTE.
MEZI PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ PATŘÍ: zvýšená teplota (= více než 37°C), horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA Z ONLINE VÝUKY
Protože chceme na začátku roku pomoci našim žákům s návratem k běžné školní docházce, začátek roku
jsme vyhradili pro procvičování a opakování učiva z online výuky v minulém školním roce. Vybrali jsme hlavní
naukové předměty – Čj, M, Aj a naukové předměty na 2. stupni. Naším cílem bude procvičit nejdůležitější
vzdělávací výstupy v těchto předmětech tak, aby je zvládli všichni žáci, a to bez ohledu na to, jak se jim dařilo
pracovat doma nebo zda docházeli do školy osobně. Abychom předešli zbytečnému stresování žáků kvůli
známkám, rozhodli jsme se, že během doby tohoto procvičování nebudeme žáky v daných předmětech
hodnotit známkami. Žáci budou hodnoceni při hodinách slovně a na konci tohoto procvičování dostanou žáci a
rodiče informaci o tom, jak dobře vybrané očekávané výstupy zvládli. Ostatní předměty, kde nepůjde o opakování,
známkovány budou.

ZMĚNY V ČASOVÉM ROZVRHU VÝUKY A PŘESTÁVEK
Od začátku nového školního roku budou platit změny v délce některých přestávek. V první řadě se
prodlužuje o 5 minut takzvaná velká přestávka. Žáci tak dostanou více času na oddech, svačinu a v případě
dobrého počasí i na pohyb na školním hřišti nebo dvorku. Naopak dvě odpolední přestávky o 5 minut zkracujeme.
Důvodem je, že se při odpolední výuce vzdělává především v dvojhodinovém bloku (tělesná výchova, pracovní
činnosti, výtvarná výchova) a před touto dvouhodinovkou je dostatečně dlouhá odpolední přestávka. Žáci proto
budou končit školní výuku o pět minut dříve (ve 14:55) a část z nich bude pohodlně stíhat autobus odjíždějící
od školy krátce po patnácté hodině.
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
7:40 - 8:25
8:35 - 9:20
9:40 - 10:25
10:35 - 11:20
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
11:40 - 12:25
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55

AKTUALIZACE KONTAKTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍ VÝUKY
Ministerský manuál nám mimo jiné ukládá povinnost provést aktualizaci kontaktů s rodiči a zmapování ICT
zázemí rodin žáků, a to kvůli možnému zavedení distanční (online) výuky. Proto je ke zpravodaji přiložen
k vyplnění malý formulář. Žádáme vás o jeho vyplnění a vrácení do školy do 4. 9. 2020. Smyslem tohoto
zjišťování je to, aby škola i rodina byla připravena na domácí výuku v případě, pokud by byla nařízena karanténa,
ze dne na den zahájit distanční vzdělávání. Stejně jako na jaře, hlavním informačním a komunikačním kanálem
mezi školou a rodinou v ZŠ Kovářov je systém Bakaláři, do kterého má přístup každý pedagog, rodič a od
4. třídy i každý žák. Tento systém se dá používat na jakémkoli ICT zařízení (mobil, tablet, notebook, počítač…) a
nejdůležitější je jeho pravidelné sledování (například pondělí, středa, pátek). V dotazníku také zjišťujeme
vybavenost rodin, a to z toho důvodu, případné individuální podpory. Vedle Bakalářů budeme ještě aktuální
všeobecné informace zveřejňovat na webu školy – sekce Koronavirus.

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD - ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ
Od 1. září vstoupí v platnost nový školní řád. Jeho celé znění najdete na webu školy v sekci Dokumenty a
na chodbě školy. Nejvýznamnější změny se týkají pravidel omlouvání žáků, kdy je větší důraz kladen na používání
komunikačního a informačního systému Bakaláři:
Mimořádné změny rozvrhu, které vedou k odchodu žáka ze školy v jiný čas, jsou zákonným zástupcům
oznamovány prostřednictvím informačního systému Bakaláři. Pokud není zpráva zákonným zástupcem
potvrzena, zůstává žák ve škole podle řádného rozvrhu.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých (např. rodinné důvody, zdravotní
pobyt, rekreace, lékařské vyšetření), požádá o uvolnění z vyučování zákonný zástupce v dostatečném
předstihu (nejpozději den předem) prostřednictvím zprávy v systému Bakaláři (Komens, Poslat zprávu,
vybrat typ Omluvení absence, napsat stručnou žádost o uvolnění, Odeslat). Žádost je vyřízena a tím i
absence omluvena odpovědí v systému Bakaláři. Na jednu hodinu až dva dny uvolňuje třídní učitel, na tři a více
dnů ředitel školy.

Neúčastní-li se žák vyučování z důvodů, které nebyly předem známy (např. nemoc, úraz), je zákonný
zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti, a to
prostřednictvím zprávy v systému Bakaláři (pouze obecná zpráva, nejedná se o omluvení absence), případně
telefonicky či osobně. Jestliže ve stanovené lhůtě zákonný zástupce nepřítomnost nezdůvodní, je žákova
nepřítomnost evidována jako neomluvená.
Po skončení nepřítomnosti, která nebyla předem známa, doloží zákonný zástupce důvody
nepřítomnosti do tří kalendářních dnů po příchodu žáka do školy tak, že provede omluvení absence v
systému Bakaláři (Komens, Poslat zprávu, vybrat typ Omluvení absence, napsat důvod nepřítomnosti žáka
a odkdy dokdy nepřítomnost trvala, Odeslat). Jestliže ve stanovené lhůtě zákonný zástupce omluvení
nepřítomnosti neprovede, je žákova nepřítomnost evidována jako neomluvená.
Kvůli rodinným důvodům (rekreace apod.) může být žák z výuky uvolněn na maximálně 10
vyučovacích dnů za školní rok. V těchto případech zajišťuje podklady pro zameškanou výuku žáka žádající
zákonný zástupce.
Bližší a podrobnější vysvětlení provedou třídní učitelé na společných rodičovských schůzkách:

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Zveme všechny rodiče na společné třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 9. září v jednotlivých
učebnách. Zde se dozvíte podrobnosti o školním roce, protiepidemických opatřeních, chystaných
akcích, požadavcích učitelů na domácí přípravu, omlouvání apod.
VSTUP DO BUDOVY BUDE UMOŽNĚN POUZE V ROUŠKÁCH.
 schůzky rodičů žáků 1. - 3. třídy - od 17:00
 schůzky rodičů žáků 4. - 6. třídy - od 17:30
 schůzky rodičů žáků 7. - 9. třídy - od 18:00
Po skončení rodičovských schůzek proběhne od 18:30 schůzka spolku rodičů.
Během schůzek se uskuteční volba zástupců rodičů do školské rady na další tříleté období.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem být do školské rady zvoleni, aby se přihlásili prostřednictvím emailu zs.kovarov@volny.cz nejpozději do 4. září 2020.

DALŠÍ NOVINKY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Pokud jde o vybavení školy, přes prázdniny se podařilo realizovat naprostou většinu projektu PODPORA
ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ KOVÁŘOV. Díky němu máme
velmi pěkně zrekonstruované toalety ve staré budově (třídy 1. stupně, školní družina), dvě kompletně
zmodernizované odborné učebny (cvičná kuchyňka, jazykovopočítačová učebna) a zajištěna je bezbariérovost
školy včetně potřebných venkovních úprav před hlavním vchodem do školy.

V novém školním roce začínáme s dvěma novými učiteli. Ke změně došlo na 1. stupni - po odchodu
paní učitelky Evy Floryčkové nastoupila do naší školy jako třídní učitelka 5. třídy paní Jana Hubičková. Na místo
učitele matematiky nastoupil po odchodu paní učitelky Martiny Řehořové pan učitel Karel Tříska.

V rámci zájmového vzdělávání dojde ke stabilnímu rozšíření školní družiny na tři odpolední oddělení.
Každé odpoledne tak bude družina nabízet kromě tradiční družiny také dvě zájmové dílničky, v nichž se budou
přihlášení žáci rozvíjet ve vybraných dovednostech.

Povinností školy je umožnit žákům pobyt v budově o přestávce mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním, které mají žáci 2. stupně. Žáci budou moci trávit tento čas ve vybrané učebně či u pingpongového
stolu. Abychom odstranili administrativu s přihlašováním a odhlašováním žáků, zkusíme tento rok pobyt ve škole
umožnit žákům jako otevřený. Znamená to, že se mohou žáci na začátku velké polední přestávky
rozhodnout sami, zda ve škole na tuto přestávku zůstanou, nebo školu opustí a vrátí se až před začátkem
výuky.
KONTAKTY:
Pošta – adresa ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (školní jídelna), E mail zs.kovarov@volny.cz; Web – www.zskovarov.cz

PRACOVNÍ SEŠITY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL NA TENTO ROK
I tento školní rok budou žáci používat při vyučování a při domácí přípravě (v případě karantény i při online
výuce) pracovní sešity. Používáme je tam, kde je to nezbytné či velmi přínosné (jde především o hlavní předměty český jazyk, matematika a cizí jazyky). Zdarma je mají pouze žáci 1. třídy, v ostatních ročnících je hradí zákonní
zástupci. V ročnících, kde souhrnná cena za žáka překročila částku 500,- Kč, se na dofinancování podílí i škola.
Také letos objednáváme pro žáky sešity a papírenské zboží hromadně, neboť ceny pro školu jsou
kvůli velkému objemu zakázky mnohem levnější než v běžném papírnictví. Jedná se především o sešity, čtvrtky,
náčrtníky, barevné a xeroxové papíry, případně desky a folie. Žáci, kteří nasbírali loni alespoň 150 kg papíru, mají
tento materiál s velkou slevou či zdarma (informace sdělí třídní učitel).
Níže uvedenou částky na žáka v konkrétním ročníku vybírají třídní učitelé do 9. září.
třída

předměty – pracovní sešity

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Písmenkář, Slabikář, Velká písanka, Malé písanky, Matematika 3x, Prvouka
Matematika, Český jazyk, Písanky, Prvouka
Matematika, Český jazyk, Písanky, Prvouka, Anglický jazyk
Matematika 2x, Český jazyk, Anglický jazyk, Přírodověda, Vlastivěda
Matematika 2x, Český jazyk, Anglický jazyk
Český jazyk, Anglický jazyk
Český jazyk, Německý jazyk, Zeměpis
Zeměpis, Anglický jazyk, Německý jazyk
---

cena prac.
sešity
zdarma
420
500
480
480
310
280
420
0

cena spotř.
materiál
zdarma
100
100
100
100
200
200
200
200

OBĚDY, SVAČINY A PITNÝ REŽIM
Ve školní jídelně se žáci mohou stravovat každý den svého pobytu ve škole. V případě onemocnění mají
žáci nárok na oběd za sníženou cenu pouze v první den nemoci. Placení probíhá formou inkasa, ve
výjimečných případech a po domluvě s vedoucí ŠJ lze platit i v hotovosti. Cena kartičky činí 35,- Kč při prvním
vydání, za každý další nákup zaplatí žák 40,- Kč. Odhlašování a přihlašování obědů, stejně jako výběr ze dvou
jídel v úterý a ve čtvrtek, lze provádět prostřednictvím webu www.strava.cz. Na vedoucí ŠJ se lze obracet také
telefonicky (382 594 215) nebo mailem (michaela.marikova@zskovarov.cz). Podrobné instrukce jsou na webu
školy v oddíle Školní jídelna. Ceny stravného zůstávají stejné:

žáci I. kategorie
7-10 let
25,- Kč/oběd
měsíční záloha 500 Kč

žáci II. kategorie
11-14 let
28,- Kč/oběd
měsíční záloha 600 Kč

žáci III. kategorie
od 15 let
32,- Kč/oběd
měsíční záloha 700 Kč
I letos budou dostávat všichni žáci mléčný výrobek a ovoce či zeleninu jednou týdně, a to zdarma (programy
Mléko do škol, Ovoce do škol). Distribuce bude prováděna ve stanovený den přímo žákům do jednotlivých tříd.
Pitný režim zajišťujeme pro žáky 1. stupně, a to ve formě nabídky vody se šťávou nebo čaje. Žáci si je mohou
stáčet z várnice na chodbě do svých hrnečků či kelímků každý den během přestávek. Částka na zajištění pití na
celý školní rok činí 60,- Kč, vybírat ji budou třídní učitelé do 9. září.

POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Za pobyt dětí ve školní družině je vybírána úplata. Od letošního školního roku je její výše pro všechny
přihlášené žáky 70 Kč za měsíc. Od poplatku jsou osvobozeni žáci, kteří navštěvují pouze ranní školní družinu, a
žáci, kteří dochází do ŠD pouze 1 hodinu za týden. Poplatek vybírá vedoucí vychovatelka Gabriela Zítková během
školního roku dvakrát, vždy na začátku příslušného pololetí a je splatný do 15. září, ve druhém pololetí do 15.
února. Informaci o tom, že žák nebude přítomen nebo že má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je
zapsáno v zápisovém lístku, sdělí rodiče vždy písemně. Odchody dětí či jejich vyzvedávání jsou stanoveny takto:
po obědě do 13:30, po odpolední činnosti od 15:00 do 16:00. Ranní školní družina je otevřená od 6:30 a odpolední
do 16:00. Plánovaná oddělení:
1. oddělení ŠD
1. třída
Gabriela Zítková
2. oddělení ŠD
2. – 3. třída
Petra Slivková
3. oddělení ŠD
4. – 5. třída (př. vyšší ročníky)
Jitka Štvánová
Do školní družiny je žák přihlašován zápisním lístkem – vyplněný jej obratem zašlete po dítěti zpět.

