Obnovení provozu školy pro PT, I.E, II.E, 1. - 5. ročníky

Od 30.11. 2020 obnovujeme provoz školy pro PT, I.E, II.E, 1. - 5. třídy. Pro zajištění bezpečného
prostředí pro děti a zaměstnance se škola bude řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která
doporučilo MŠMT.


Prezenční výuka je pro žáky povinná. Bude probíhat v homogenních skupinách.



Příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo k většímu kontaktu mezi žáky
z různých tříd.

TŘÍDA
PT
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
V.C

NÁSTUP
VYUČUJÍCÍ
7:30 hodin KIMLA
7:30 hodin JANDOVÁ
7:30 hodin MAREČEK

VCHOD
HL. VCHOD U SCHODIŠTĚ
HLAVNÍ VCHOD
HL. VCHOD U SCHODIŠTĚ
VCHOD U BAREVNÉ
7:30 hodin BURDOVÁ
BRÁNY
7:35 hodin POUSTECKÁ HL. VCHOD U SCHODIŠTĚ
7:35 hodin HYPŠOVÁ
HLAVNÍ VCHOD
VCHOD U BAREVNÉ
7:35 hodin KALINA
BRÁNY
7:40 hodin MAŤO
HL. VCHOD U SCHODIŠTĚ
7:40 hodin ZABAVÍKOVÁ HLAVNÍ VCHOD
7:45 hodin NOVOTNÁ
HL. VCHOD U SCHODIŠTĚ
VCHOD U BAREVNÉ
7:40 hodin PETROVÁ
BRÁNY
7:50 hodin TAUCHMAN HL. VCHOD U SCHODIŠTĚ
7:55 hodin MLČÁKOVÁ HL. VCHOD U SCHODIŠTĚ
7:45 hodin KŠÁNA
HLAVNÍ VCHOD
7:55 hodin MARCOEN
HLAVNÍ VCHOD
7:50 hodin KÖNIGER
HLAVNÍ VCHOD
8:00 hodin TUČKOVÁ
HLAVNÍ VCHOD



Ranní družina v provozu od 6:30 hodin – zajištěno oddělení jednotlivých ročníků.



Žáci se ráno nebudou přezouvat. Během dopoledne třídní učitelé zajistí přezutí dětí v šatně,
každá třída odděleně.



Každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole.



Pedagogický pracovník ve třídách po celý den zajišťuje dohled nad pravidelným mytím rukou
s možností dezinfekce, která je ve škole k dispozici.



Nutné dodržovat pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.



Vyučování bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd. Tělesná výchova, plavání, zpěv nebude
– zajištěna jiná forma výuky. Podle možností budou během dne zařazeny pobyty žáků
na čerstvém vzduchu. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to
i mimo areál školy za podmínky zachování homogenity.



V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo
žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo oboru hygieny dětí
a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol
a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na
webových stránkách KHS.





Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník).



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. Příkladem
třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

Školní jídelna - v provozu, bude se řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.



Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích
služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
1) Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
2) Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
3) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.

Školní družina – v odpoledních hodinách v provozu do 17:00 hodin.




Skupiny žáků budou utvořeny dle jednotlivých ročníků.
Rozpis harmonogramu obědů a zvonků pro jednotlivá oddělení bude vyvěšen ve vchodu školy.
Žáci i vychovatelé mají povinnost po celou dobu pobytu ve školní družině nosit roušky.

