
Organizace vzdělávání od 1.6.2020 do 30.6.2020 

 

Ke vzdělávání budou přijati žáci, kteří budou mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích), 

nesmí do školy vstoupit! 

Žákům bude při vstupu do budovy školy bezkontaktně změřena teplota. 

Organizační a hygienická pravidla: 

- vstup do budovy školy pro žáky je stanoven v době od 8.00 do 8.15 hod. 

- žáky si přeberou pedagogičtí pracovníci 

- dopolední vzdělávací aktivity probíhají v době od 8.15 do 12.00 hod.  

- v případě zájmu a možnostech organizačně technického zajištění bude žákům umožněno stravování 

- v případě zájmu a organizačním možnostem může být žákům umožněno zájmové vzdělávání     

   v odpolední části v provozní době školy (do 15.30 hod.) 

- příchod žáků ke škole a pohyb před školou (minimalizace shromažďování, rozestupy 2m, povinně 

roušky, řídit se pokyny učitelů apod.) 

- vstup do budovy školy (vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby, dezinfekce rukou, učitelé 

žáky odvádějí po skupinkách do tříd, všichni žáci i učitelé nosí ve společných prostorách roušky. Každý 

žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen 

dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 

upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka 

ze skupiny či přípravy!!!) 

- v budově školy a ve třídě (dodržování všech hygienických pravidel stanovených v manuálu MŠMT, 

časté větrání, osobní hygiena – mytí rukou a používání dezinfekčních prostředků, častý pobyt venku 

apod. Pokud bude ve třídě zachován rozestup cca 2m, může učitel dovolit žákům sundat roušky) 

- pokud se v průběhu vyučování zjistí, že žák vykazuje příznaky virového onemocnění, bude 

okamžitě izolován od ostatních spolužáků a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem 

na okamžité vyzvednutí žáka! 

- vyzvedávání žáků: zákonný zástupce písemně školu informuje, jakým způsobem bude řešen odchod 

či vyzvednutí jeho dítěte ze školy 

- omlouvání žáků: zákonný zástupce informuje školu o nepřítomnosti dítěte v co nejkratším termínu. 

Pokud nebude žák omluven nejpozději do 3 dnů, bude zákonný zástupe telefonicky kontaktován. 

 


