
                                            Obnovení provozu školy  

Od 18.11. 2020 obnovujeme provoz školy pro PT, 1., 2. třídy a třídu I.E. 

Pro zajištění bezpečného prostředí  pro děti a zaměstnance se škola bude řídit zvýšenými 

hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.  

 Žáci PT, 1. a 2. tříd mají možnost přicházet do školy od 7:00 do 7:50 hodin. V této době budou 
děti ve svých třídách s pedagogickým pracovníkem, který se bude dětem věnovat do začátku 
vyučování. Vyučování bude zahájeno v 8:00 hodin. Ranní družina z organizačních důvodů 
nebude. 
 

 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 k dispozici ve škole. 
 

 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 a hudební výchova nebude       
– zajištěna jiná forma výuky( např. vycházky). 

 

 Doporučujeme během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu – zodpovídá třídní učitel. 
 
Školní jídelna - v provozu, bude se řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo MŠMT.  

 Obědy a svačinky pro přípravnou třídu, 1. A 2. třídu automaticky přihlášeny od středy 18.11.2020.  
 Výdej bude prováděn a konzumován ve školní jídelně po ukončení vyučování za dodržování všech 

nařízených hygienických předpisů. Odhlašování provádějte standardním způsobem. 

 Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci 

školy přítomní na pracovišti.  

 Obědy pro žáky s distanční výukou budou obědy vydávány v době od 13,30 do 14,00 do námi 

připravených krabiček, které se budou vydávat ve dveřích vedle vchodu do základní školy na základě 

seznamu.  Přihlašování provádějte samostatně zatím bez svačinek na portálu www.strava.cz. 

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou 

doby konzumace. 

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

 Skupiny žáků budou utvořeny dle jednotlivých tříd. Oddělení se nebudou spojovat.  

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. 


