Pokyny pro nástup žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
Po uzávěrce přijímání žádostí o zařazení do školní skupiny byli žáci rozděleni do skupin takto:
Skupina 1 – žáci 1. a 3. třídy
Skupina 2 – žáci 2. třídy
Skupina 3 – žáci 4. a 5. třídy
Nezbytné podmínky pro vpuštění žáka do školy:
- vstup bude povolen pouze žákům, kteří se přihlásili do půlnoci 18. 5. 2020
- při prvním vstupu do školy žák odevzdá originál žádosti o zařazení do školní skupiny
- při prvním vstupu do školy žák odevzdá originál čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového
onemocnění, tato podmínka platí i pro žáky, jejichž rodiče poslali kopii čestného prohlášení, žáci, jejichž
rodiče již originál odevzdali mají tuto podmínku splněnou
- žák má s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
Příchod žáků do školy:
- žáci se shromažďují před školou do předem určených skupin za dodržení obecně platných pravidel
(nasazená rouška, rozestupy minimálně 2 metry)
- pokud žáka doprovází další osoba (rodič, prarodič, starší sourozenec, ...), doprovází pouze k vstupní
brance, na pozemek školy nevstupuje
- ve stanovený čas vstupuje skupina s přiděleným pedagogem do školy, žáci se v šatně přezují a pokračují
dle pokynů pedagogů
- čas pro vstup jednotlivých skupin: 7:20 skupina 1, 7:25 skupina 2, 7:30 skupina 3
- před vstupem do budovy školy bude žákům změřena teplota, žák, který bude mít zvýšenou teplotu
nebude do budovy vpuštěn
Dopolední blok:
- v dopoledním bloku bude probíhat výuka dle upraveného rozvrhu, výuku budou provádět vyučující dle
tříd a stanoveného rozvrhu, výuka bude zahájena standardně, tedy od 7:40 hodin
- první den si žáci vezmou učenice a sešity dle standardního pondělního rozvrhu své třídy, na další dny se
domluví s vyučujícími
- dopolední blok končí dle rozpisu tak, aby se žáci z různých skupin nesetkávali v šatně:
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- žáci, kteří nejdou na oběd opustí ve stanoveném čase prostory školy, ostatní odcházejí na oběd
- po obědě (cca 15 minut) opustí prostory školy žáci, kteří se neúčastní odpoledního bloku
- pokud na výše uvedené žáky čekají rodiče, opět nevstupují na pozemek školy převezmou žáka u branky

Stravování:
- stravování bude probíhat ve školní jídelně po jednotlivých třídách dle výše uvedeného rozpisu
- režim odhlašování zůstává stejný jako v běžném provozu
- v případě, že žák nebude odhlášen, bude za oběd (s výjimkou prvního dne absence) účtována plná cena
včetně položek hrazených státem a zřizovatelem
- pokud budou rodiče vyzvedávat oběd za první den absence, bude to možné pouze v čase od 11:00 do
11:15 hodin zadním vchodem do kuchyně (ze dvora vedle tartanového hřiště)

Odpolední blok:
- odpolední blok zahájí žáci, kteří byli předem přihlášeni po obědě dle rozpisu, odpolední blok končí
nejpozději v 16:00 hodin
- pokud má žák uveden odchod samostatně, opustí v danou hodinu prostory školy
- v případě, že odchází žák v doprovodu, zazvoní doprovázející na zvonek dle rozpisu na dveřích budovy a
vyčká na žáka za brankou, v žádném případě nelze vstupovat do budovy školy
- pokud budou žáci ve venkovních prostorách školy, zkontaktuje se doprovod s dozírajícím pedagogem
zpoza plotu a vyčká u branky na příchod žáka
- pokud budou žáci mimo areál školy, vyčká doprovod na příchod skupiny a žáka si převezme

Další hygienická a bezpečnostní pravidla:
- žáci ve škole dodržují hygienická pravidla dle pokynů pracovníků školy
- pokud bude žák v průběhu dne projevovat příznaky virového onemocnění, bude izolován od skupiny,
rodiče budou vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí a škola bude o skutečnosti informovat hygienickou
stanici
- důrazně žádám rodiče, aby do školy neposílali žáky, kteří již doma vykazují příznaky onemocnění,
v konečném důsledku to může vést k opětovnému uzavření školy

Jsem rád, že můžeme školu opět, byť v omezeném režimu, otevřít a doufám, že společným úsilím
dokážeme situaci zvládnout.

Marek Charvát

