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Pravidla provozu základní školy
do konce školního roku 2019/2020
Při cestě do školy a ze školy se na ţáky vztahují obecná pravidla chování stanovena krizovými
opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Vstup do budovy školy je umoţněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Před odchodem do školy rodiče své děti seznámí s pravidlem dodrţení odstupů 2 metrů v souladu
s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů
společné domácnosti).
 Do budovy budou ţáci vcházet průběţně a plynule se přesouvat do tříd.
Šatny nebudou v provozu (stísněný, malý prostor), ţák musí mít sáček na obuv, kterou si bude
odnášet do třídy.
 Kaţdý ţák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Všichni ţáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se ţáci mohou pohybovat.
 Hygienická opatření budou uplatňována dle doporučených pokynů MŠMT ze dne 2. 5. 2020, č.j.:
MSMT – 19185/2020-1.
 Ţák je povinen dodrţovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodrţování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce ţáka, je důvodem k nevpuštění ţáka do školy,
resp. k vyřazení ţáka ze skupiny či přípravy.
Složení skupin žáků bude stanovené předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám
ve sloţení skupiny ţáků.
Ţáka nelze zařadit do školní skupiny později neţ k 25. 5. 2020.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 Pokud ţák bude vykazovat některý z moţných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti a zákonný zástupce ţáka bude kontaktován s ohledem na okamţité vyzvednutí ţáka.
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do
18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.
Provoz školy: 7:35 – 15:30.
Vzdělávací aktivity budou organizovány kaţdý den v dopolední části v rámci vzdělávání na dálku,
v odpolední části budou realizovány zájmové aktivity.
Ranní družina nebude poskytována.
Zákonný zástupce ţáka bude školu informovat o způsobech předávání, vyzvedávání ţáků (do poloviny
příštího týdne bude na stránkách školy k tomu určený tiskopis), omlouvání ţáků nadále probíhá
standardně (při nepřítomnosti ţáka delší neţ 3 dny zákonný zástupce sdělí důvody nepřítomnosti a
informuje o tom, zda ţák nadále bude do skupiny docházet).

Čestné prohlášení
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce ţáka toto prohlášení, které je moţné podepsat
před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zváţili rizikové faktory, pokud ţák patří do rizikové skupiny, a
rozhodli o účasti ţáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Do rizikové skupiny patří ţák, který
osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8 uvedený v čestném prohlášení) nebo pokud některý z bodů
naplňuje jakákoliv osoba, která s ním ţije ve společné domácnosti.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.

