INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍDY
Na základě informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení z 11. listopadu 2020 (č. j.: MSMT-42283/2020-1) je od 18. 11.
2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19.
Chod školy bude zajištěn takto:
Informace o povinném vybavení, hygienických potřebách a dalších prostředcích, které žáci mají mít s sebou před vstupem do
školy, jsou součástí tohoto dokumentu (viz níže).
Zejména:
žáci jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, výjimkou je doba konzumace stravy (svačina, oběd),
nebude probíhat hudební výchova a tělesná výchova, které v případě příznivého počasí nahradíme pobytem žáků na
čerstvém vzduchu,
škola vyjde rodičům vstříc a na základě jejich požadavku otevře ranní družinu od 6.00 hod.
Žáci se před vstupem do školy shromáždí na vyznačených místech. Zde si je pedagogický pracovník vyzvedne, orientačně změří
teplotu a dezinfikuje ruce a odvede do prostoru šaten. Poté si žáci ve třídě umyjí ruce antibakteriálním mýdlem.
V důsledku nutnosti dodržení hygienických opatření bude platit následující rozpis:
Třída

Příchod do školy

Oběd

2.A

7:30 – vchod z dopravního hřiště

11:15

1.A

7:45 – hlavní vchod

11:35

Pokud se rozhodnete nevyužít stravování ve ŠJ, je nutné odhlásit žáka ze stravování telefonicky nebo e-mailem na školní
jídelnu do 16. 11. 2020 do 11:00 (pokyny jste obdrželi e-mailem ze školní jídelny).
Dopolední aktivity končí odchodem na oběd – v 11:15 třída 2.A a v 11:35 třída 1.A.
Následující aktivity – školní družina – pokračují po obědě ve stejné skupině s jiným pedagogickým pracovníkem maximálně do
16 hodin.
Toalety budou muset žáci používat ve stanovených intervalech z důvodu následné dezinfekce.
Pokyny ke znovuotevření školy, mohou být aktualizovány dle změn vyhlášených nadřízenými orgány.

Mgr. Martin Odl – ředitel.

Při znovuotevření základní školy budou dodržována tato opatření:
- povinné nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole (2 roušky na den a sáček na použité roušky), roušky mohou žáci sundat
během svačiny nebo oběda,
- opakované mytí a dezinfekce rukou,
- větrání bude probíhat 1x v každé vyučovací hodině a o přestávkách,
- během dopoledních aktivit bude ve třídách v době přestávky prováděna dezinfekce,
- obědy v jídelně budou dle rozpisu,
- škola vyjde rodičům vstříc a na základě jejich požadavku otevře ranní družinu od 6.00 hod.

