Opatření k provozu školy od 30.11.2020
Od 30.11.2020 se obnovuje prezenční výuka pro všechny žáky. Pro I. stupeň (1.-5.ročník) a 9.
třídu bez omezení. Pro 6.,7.a 8. ročník platí turnusový režim, tzn., že 30.11.-4.12. budou ve
škole třídy 6.B, 7.B a 8.B. Třídy 6.A, 7.A a 8.A budou vyučovány distančně. V následujícím
týdnu se vymění. Takto se budou třídy střídat až do odvolání mimořádného opatření.

Příchod do školy:
-

Při příchodu je potřeba před školou dodržovat aktuálně platná hygienická opatření.

-

Pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

-

Příchod ke škole je stanoven na 7.50 hodin.

-

Žáci budou čekat před školou na přiděleného pedagogického pracovníka na místě
označeném třídou a podle jeho pokynů budou vcházet do budovy školy.

Ve škole:
-

Po vstupu do školy se bude žákům měřit teplota bezkontaktním teploměrem a budou si
desinfikovat ruce.

-

Pedagogičtí pracovníci odvedou žáky jednotlivých tříd do šaten a potom do učebny tak,
aby nedocházelo ke kontaktu mezi třídami.

-

Třídy jsou vybaveny příslušnými dezinfekčními a hygienickými prostředky.

-

Každý žák si musí s sebou přinést minimálně 2 roušky na den a sáček (krabičku) na
uložení roušky.

-

Režim přestávek je stanoven pro jednotlivé skupiny žáků tak, aby se nemohly mezi sebou
potkat.

-

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin.

-

Platí povinnost zakrytí úst a nosu pro žáky i zaměstnance.

Ve školní jídelně:
-

Před vstupem do jídelny si musí žáci vydezinfikovat ruce.

-

Personál vydává jídlo včetně příborů a tácků.

-

Žáci se stravují po jednotlivých třídách.

-

Při konzumaci jídla si žáci odkládají roušku do vlastního sáčku (krabičky).

-

Po odchodu žáků ze ŠJ je průběžně prováděna dezinfekce stolů.

Pokyny pro případ výskytu onemocnění:
-

Žák, který projevuje příznaky jakéhokoli onemocnění, bude okamžitě izolován od
ostatních žáků. Zákonní zástupci jsou povinni si bezodkladně žáka vyzvednout.

