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Pravidla provozu základní školy a školní druţiny od pondělí 30. listopadu 2020
po dobu zákonných opatření vzhledem ke covid - 19
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovena krizovými
opatřeními, zejména:
 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“);
 vstup do budovy školy je umožněn pouze ţákům, nikoliv doprovázejícím osobám;
 vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných
případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky;
 do budovy budou žáci vcházet průběžně a plynule se přesouvat do tříd.
Šatny nebudou v provozu (stísněný, malý prostor), žák musí mít sáček na obuv, kterou si bude
odnášet do třídy.
 každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uloţení roušky;
 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky;
 hygienická opatření budou uplatňována dle doporučených pokynů MŠMT;
 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla;
 pro žáky, kterým je povolena osobní přítomnost ve škole, je prezenční výuka povinná.
 Prezenční výuky se účastní ţáci 1. stupně a ţáci 9. ročníku.
 6. – 8. ročník bude pracovat v reţimu rotační výuky:
a) v lichém týdnu se bude prezenčně vzdělávat 6. ročník;
b) v sudém týdnu se bude prezenčně vzdělávat 7. a 8. ročník.
 Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním
způsobem.
 omlouvání žáků nadále probíhá standardně (při nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný
zástupce sdělí důvody nepřítomnosti);
 Po předem telefonicky nebo e-mailem dohodnuté konzultace s učitelem, ohledně vzdělávacích
potřeb žáka, je možná individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník, přítomen může být i zákonný zástupce žáka) – pravidlo platí i pro žáky
vzdělávané distančním způsobem.
 Sloţení skupin ţáků ve třídách je neměnné, musí být dodržena homogenita skupiny žáků.
 Z důvodu dodrţení homogenity skupin ţáků se mění PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŢINY:
v provozu budou 3 oddělení pro ţáky 1. – 3. třídy.
V každém oddělení bude skupina jedné třídy.
Provoz 1. a 2. oddělení bude v budově školní družiny stejně jako doposud, 3. oddělení (žáci 3.
třídy) bude v kmenové třídě ve škole do 15:30 hodin.
Při podezření na moţné 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 žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti a zákonný zástupce žáka bude kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

