PRAVIDLA PRO DOCHÁZKU ŽÁKŮ při obnoveném provozu školy
Před školou
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu rouškou a dodržení odstupů 2 metry (neplatí např. u
členů společné domácnosti).
Do školy mohou vstoupit jen přihlášení žáci, jejichž rodiče podepíšou čestné prohlášení. Rodiče
nemohou do budovy vstoupit.
Žákovské skupiny
První den docházky budou žáci 1. stupně při příchodu děleni do skupin tak, aby před školou
nedocházelo k míchání žáků různých skupin mezi sebou. Dané skupiny již pak budou následující
dny zachovány. Skupiny budou maximálně patnáctičlenné. Pedagogický pracovník pověřený
vedením dané skupiny si svoji skupinu vyzvedne před školou.
Vymezené prostory
Skupiny zůstanou v téže učebně během dopoledne i odpoledne. Skupiny budou moci využít i
hřiště školy. Každá skupina bude mít vlastní šatní kóji a vyčleněné toalety.
Hygienická opatření
Žáci v lavicích budou sedět samostatně, dodržovat hygienická opatření sdělená jim učitelem.
Opatření zahrnují převážně dezinfekci a mytí rukou, pohyb ve vymezených prostorách a
v určených skupinách, větrání tříd apod. Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, které
budou intenzivně využívány s ohledem na zvýšený počet osob ve škole.
Roušky
Žáci musí být z domova vybaveni 2 rouškami. Jednu budou mít na sobě a jednu v sáčku. Platí,
že ve třídě si roušku budou moci dle pokynu učitele sundat. Ve společných prostorách ji musí
nosit. Dále ji sundávají při jídle ve školní jídelně a odkládají si do přineseného sáčku.
Dopolední vzdělávací činnost
Dopolední vzdělávací činnost bude probíhat podle zvláštního rozvrhu. Obsahově i v hodnocení
bude podobná domácí výuce.
Stravování
Po dopolední vzdělávací činnosti se žáci ve skupině odeberou na oběd. Školní jídelna bude
vydávat běžné, tedy teplé obědy. Žáci, kteří se přihlásí k docházce, budou mít oběd automaticky
přihlášený.
Odpolední zájmová činnost
Odpolední zájmová činnost není povinná, dítě tedy může odcházet po obědě. Odpolední zájmové
činnosti mohou využívat i děti, které nejsou pro tento školní rok přihlášeny k docházce do školní
družiny. Způsob a čas vyzvedávání dětí bude upřesněn. Ranní družina nebude fungovat.
Čestné prohlášení

Zákonný zástupce je povinen nejpozději v den nástupu žáka (25.5.) dodat čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez dodaného prohlášení nemůže být
žák do školy vpuštěn. Jeho součástí je i seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Škola
je vybavena bezkontaktním teploměrem k namátkovému měření teploty.
Další
Absenci žáka, který je přihlášen k docházce od 25.5., je třeba omlouvat.
Žák je povinen dbát hygienických a organizačních opatření a pokynů učitele. V případě
opakovaného porušení těchto pravidel či pokynů může být ze skupiny po předchozím upozornění
rodičů vyloučen.
Žák s možnými příznaky COVID-19 bude oddělen od ostatních, rodič je povinen ho co nejdříve
vyzvednout.
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