
Základní škola Škvorec, okres Praha-východ,

Tyršova 130, 250 83 Škvorec

reditel@skolaskvorec.cz ✆ +420 725 521 692,  +420 224 284 037 www.skolaskvorec.cz

ORGANIZAČNÍ POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY
ODLIŠNÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Číslo jednací   Spisový znak   Skartační znak 204 /2021              3.28.1                         S 5

Vypracovala: Mgr. Hana Korbelová, ředitelka školy

Schválila: Mgr. Hana Korbelová, ředitelka školy
Směrnice nabývá účinnosti dne: 13.9.2021

I. Obecná ustanovení

1 Organizační řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek
na prostorové podmínky, vybavení, výuku a stravování.

2 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech.

3 Organizační pokyn ředitelky školy se řídí zejména:
- školským zákonem č. 561/2004 Sb., školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním
fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku
sociálně patologických jevů.
- zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
- vyhláškou č. 108/ 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol
- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

II. Odlišná organizace školního roku
2021/2022

A) Ředitelka školy požádala MŠMT o odlišnou organizaci ve školním roce 2021/2022 dne 2.9.2021
– č. jed. 201/9/2021 – s odůvodněním a informacemi od zřizovatele školy – Městys Škvorec

B) Informace od zřizovatele (sděleno zákonným zástupcům prostřednictvím EŽK dne 6.9.2021):

Naplánování celé stavby bylo limitováno obdobím prázdnin a přesto, že zde byla určitá časová rezerva, nebylo
možné ve fázi projektu a přípravy zohlednit nepředvídatelné situace, které se následně objevily.

 Chybějící původní dokumentace rozvodu inženýrských sítí, na základě které by se dal naplánovat
přesný průběh prací. Tzn. nelze například tušit, kde jsou instalovány inženýrské sítě (voda, kanalizace,
rozvody elektrické kabeláže).
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 Pokud po odkrytí podlahy bylo zjištěno, že kanalizace od umyvadel končí pod budovou (pod stávající
podlahou) je evidentní, že tuto skutečnost nikdo nemohl v sebelepším projektu předpokládat.
Následná oprava znamenala výrazné dodatečné vícepráce a nutnost respektování dodatečných
technologických lhůt na zrání betonu atd.

 Stabilizace stěn a narušená statika vlivem podmáčení je zmíněna v původním článku.
 Akutní nedostatek stavebních materiálů, výrazně delší dodací lhůty, které řeší celý stavební sektor.

Prodloužení stavebních prací (zejména po covidovém roku) je pro každou rekonstrukci vždy velmi
komplikované, ale stále zůstává pro vedení obce maximální priorita dokončit veškeré práce tak, aby technicky
stav odpovídal kvalitě a všem hygienickým normám a zároveň práce byly provedeny v co nejlepší kvalitě.

C) Dne 3.9.2021 škola obdržela vyjádření MŠMT – č. jed. 276/9/2021 – o povolení změny v organizaci
školního roku 2021/2022 v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu
rekonstrukce sociálních zařízení s využitím distančního způsobu školního vyučování pro žáky 2.stupně.

D) Kombinovaná výuka pro žáky 2. stupně je povolena v období od 13.9. do 30.9. 2021.

III. Kombinovaná výuka

Kombinovaná výuka pro žáky 2. stupně se skládá z prezenční výuky a z distanční výuky. Prezenční výuka
bude probíhat v náhradních prostorech v sokolovně ve Škvorci. Distanční výuka bude realizována formou
online hodin na googlemeet a samostudiem - zadávání úkolů ve stejném režimu v učebnách Google.

A. Provoz vyučování

1. Kombinovaná výuka bude probíhat od 8.00 do 13.25 hodin dle přiložených rozvrhů tříd a učitelů.
6. ročník -  prezenčně: pondělí a pátek, online: úterý, středa, čtvrtek
7. ročník -  prezenčně: úterý, online: pondělí, středa, čtvrtek, pátek
8. ročník – prezenčně: středa, online: pondělí, úterý, čtvrtek
9. A -  prezenčně: čtvrtek, pátek, online: úterý, středa
9. B -  prezenčně: pondělí, pátek, online: úterý, středa

2. Přestávky - po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 5. a 6. vyučovací hodinou je
zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka v délce 20 minut.

B. Výdejna Škvorec

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Výdej obědů (pro konzumaci přímo ve výdejně nebo odběr do jídlonosičů) je od pondělí do pátku od 11.30 do
13.45 hodin.
Přechod žáků do výdejny a dozor nad nimi ve výdejně zajišťují učitelé koncových hodin.
Žáci i zaměstnanci se řídí Provozním řádem školní výdejny.
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C. Náhradní prostor

1. V sokolovně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken
je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzovým nátěrem. K sokolovně patří dvě šatny, dva WC
oddělené pro hochy a dívky, umývárna přístupná z šatny se 4 umyvadly a 6 sprchami. Šatny jsou
vybaveny věšáky a lavicemi.

2. Třída V. B – třída je umístěna do předsálí sokolovny ve Škvorci (samostatný vchod a šatna),
vyuka probíhá každý den podle stálého rozvrhu 2021/2022

3. Třída VI. A – třída je umístěna na pódiu, nastavena kombinovaná výuka (viz bod A)

4. Třída VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B – třídy jsou umístěny na plochu sokolovny,
rozděleny na sektory se stoly a židlemi, nastavena kombinovaná výuka (viz bod A)

III. Hygienicko-protiepidemický režim

Pro čištění a úklid sokolovny jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních
zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistící prostředky včetně desinfekčních, vydávání
s pravidelnou kontrolou jejich používání zajišťuje školník.

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu:

 denně úklidem všech podlah
 denně vynášením odpadků
 denně použitím čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem, umytím umyvadel, pisoárových mušlí

a záchodů

IV. Závěrečná ustanovení

1 S Organizačním pokynem byli seznámeni všichni zaměstnanci školy dne 8.9.2021 a zákonní zástupci
dne 9.9. 2021 na svolaném setkání ředitelkou školy, které bylo rodičům oznámeno prostřednictvím
EŽK dne 6.9.2021.

2 Změny Organizačního pokynu ŘŠ jsou prováděny formou číslovaných doplňků.

3 Kontrolou provádění ustanovení tohoto Organizačního pokynu je statutární orgán školy.

4 Uložení Organizačního pokynu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

5 Organizační pokyn nabývá účinnosti dnem: 13.9.2021.
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Ve Škvorci dne 8.9.2021 __________________________
Mgr. Hana Korbelová

ředitelka školy

_______________________________________________________________________________________

IČO: 70996768 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 428662339/0800             ID dat.schránky: rwzmsy8

http://www.skolaskvorec.cz/

