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OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY OD 1. 6. 2020
Podle pokynů ministerstva školství bude ve školách zřízených podle §16, odst. 9 školského
zákona možnost účastnit se vzdělávacích aktivit v omezeném režimu.
Docházka do školy je dobrovolná. O tom, zda dítě do školy docházet bude či nikoli,
rozhoduje zákonný zástupce dítěte.
INFORMACE
1. povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení:
Při prvním vstupu žáka do školy je nutné, aby se zákonný zástupce seznámil a
podepsal Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
2. termín zahájení vzdělávacích aktivit a provozní doba školy:
➢

Od 1. června 2020 mohou do školy docházet
• žáci 1. stupně základní školy (1. až 5. ročník),
• žáci přípravných tříd ZŠ,
• 1. až 10. roč. základní školy speciální.
a. Vyučování bude od 8:00 hod. do 11:40 hod.,
b. odpolední výchovná a vzdělávací činnost bude zajištěna od 11.40 hod. do 16.00 hod,
c. vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro neměnné skupiny žáků, které
mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

➢

Od 8. června 2020 bude umožněna
• žákům druhého stupně základní školy
konzultace či třídnická hodina.
➢

Ranní školní družina není poskytována.

➢
Školní stravování je možné ve školní jídelně pouze ve vymezeném čase od 13.45
hod., ostatní žáci budou mít svačiny úměrné délce jejich pobytu ve škole,
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3. provoz školy a hygienická opatření:
a. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
b. každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
pokud se nejedná o osobu, která má z této povinnosti výjimku (o využívání roušky
rozhoduje pedagog),
c. toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, dávkovačem na dezinfekci a
elektrickými sušáky pro bezpečné osušení rukou,
d. úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně dvakrát denně. Škola zajistila dostatečné
množství dezinfekce,
e. nádoba na dezinfekci s dávkovačem je umístěna u hlavního vstupu do školy,
f. časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po
dobu 5 min),
g. úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů,
h. důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, se provádí nejméně jednou denně,
i. dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, se
provádí několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, místa k sezení ve
společných prostorách, klávesnice počítačů a myši),
j. odpadkové koše se kontrolují průběžně; jsou vyprázdněny minimálně jednou denně.
4. způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:
a. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
b. škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
c. v případě, že se projeví během pobytu u žáka zdravotní problém, bude izolován od
ostatních žáků a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si pro dítě
bezodkladně do zařízení přišel,
d. evidenci o docházce – v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti. Absence se nezapočítává
do absence uváděné na vysvědčení žáka.
Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Ludmila
Janoušková
Ludmila
Datum: 2020.05.29
Janoušková 09:44:17 +02'00'
……………………………
Mgr. Ludmila Janoušková,
ředitelka školy
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