
Provozní podmínky školy od 25. 5.  2020 – obecné pokyny 

1. Provozní doba školy  7,45 h – 16 h, ranní družina není poskytována. 
2. Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15 na dopolední výuku a odpolední školní klub. 

Tyto skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků a jejich složení  
 i personální zajištění bude po celou dobu docházky neměnné. O zařazení žáků do skupin 
rozhoduje ředitelka školy. 

3. Pokud se bude v rámci jedné třídy hlásit více než 15 žáků, o zařazení do jiné skupiny může 
rozhodnout losování. 

4. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti 
školy, upřednostní ředitelka školy přijetí žáka podle věkového kritéria (přednost mají mladší 
žáci). 

5. Škola povede evidenci docházky žáků. Nepřítomnost žáka musí zákonný zástupce neprodleně 
omluvit. 

6. První den docházky musí žák před vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení podepsané 
zákonným zástupcem. 

7. Před školou je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy.  Bude vytvořen časový 
harmonogram nástupu do školy po jednotlivých ročnících tak, aby se jednotlivé skupiny 
nepotkávaly. Žáky si před školou vyzvednou pedagogičtí pracovníci. Vstup do školy bude 
umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Podle pokynů vyučujících proběhne 
přezouvání a přesun do tříd. Z hygienických důvodů nemohou žáci používat své šatní skříňky, 
každý den si budou nosit přezůvky, oblečení si budou brát do učebny. 

8. Není možná úschova koloběžek, popř. kol v prostorách školy. 
9. Každý žák bude mít 2 roušky a sáček na uložení roušky.  Ve třídě žáci ani pedagogičtí 

pracovníci nemusí nosit roušku, pokud je zachován rozestup 1, 5 - 2 metry (každý žák bude 
sedět sám v lavici). Pokud dochází k bližšímu kontaktu nebo při pohybu ve společných 
prostorách školy, budou mít žáci roušky.  

10. Žák je povinen stanovená hygienická pravidla dodržovat v celém areálu školy. 
11. Při jakýchkoliv příznacích virového infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen žáka 

do školy neposílat. Pokud se v průběhu pobytu ve škole u žáka projeví známky jakéhokoliv 
onemocnění, je povinností zákonného zástupce bez odkladu si dítě ze školy vyzvednout. 

12. Vydávání obědů ve školní jídelně bude probíhat podle časového rozpisu s pedagogickým 
dohledem tak, aby byla dodržena veškerá hygienická pravidla.  

13. Výuka v dopoledním bloku nebude probíhat dle stávajícího rozvrhu, bude i nadále zaměřena 
na procvičování učiva a bude v souladu s distanční výukou.          

14. Ve škole bude prováděn pravidelný denní úklid, průběžná dezinfekce všech povrchů ve všech 
třídách, na WC a ve společných prostorách. Dezinfekční prostředky a papírové ručníky budou 
umístěny v každé učebně. 

15. Z organizačních, bezpečnostních a hygienických důvodů není možný odchod žáků ze školy 
mimo časy uvedené na přihlášce. 
       


