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Provoz školy od 25. května 2020
(Vypracováno podle epidemiologického manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do
konce školního roku 2019/2020“)

1. Provoz bude probíhat v pracovní dny od 8:00 – 16:00 hodin. Příchod do školy by měl
probíhat plynule a nemělo by docházet ke shromažďování. Žáci i případný doprovod musí
dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (roušky a odstupy 2 m).
2. Škola bude otevřena již od 7:30 hodin, žáci budou vstupovat do školy jednotlivě podle
pokynů zaměstnanců školy. Hygienické podmínky zajistí škola v souladu s epidemiologickým
manuálem. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
3. Ranní družina dle manuálu není poskytována.
4. Žáci si přinesou 2 roušky + igelitový sáček (popřípadě plastovou uzavíratelnou krabičku) na
použitou roušku. Ve škole budou žáci používat při práci plastový ochranný štít. Štíty a jejich
dezinfekci zajistí škola.
5. Dopolední vzdělávání bude probíhat od 8:00 – 11:40 hodin a bude rozděleno do
vzdělávacích bloků. Složení a obsah vzdělávacích bloků se žáci dozví ve škole, nebude se tedy
jednat o výuku dle standartního rozvrhu.
6. Výuka tělesné výchovy dle manuálu není možná.
7. Školní jídelna bude pro žáky zajišťovat teplou stravu (oběd) jako při běžném provozu za
zvýšených hygienických podmínek. Oběd bude připraven pro přihlášené žáky na základě
odevzdaných přihlášek do pondělí 18. května 2020.
8. Pro účast žáka ve vzdělávání ve škole musí zákonný zástupce vyplnit a podepsat čestné
prohlášení a přihlášku žáka ke vzdělávání. Přihlášku je nutné odevzdat do školy do 18. května
2020 (lze e-mailem, do poštovní schránky, popřípadě i osobně). Čestné prohlášení odevzdá
žák ve škole nejpozději v pondělí 25. května 2020.
9. Odpolední vzdělávání bude zaměřeno na zájmové aktivity a bude vycházet ze vzdělávacího
programu školní družiny. Odpolední blok bude začínat po obědě (cca 12:30 hod) a končit
nejpozději v 16:00 hodin. Dopolední blok pro přihlášené žáky bude povinný, odpolední
nepovinný, nahrazuje činnost školní družiny.
10. Vzhledem k současnému nařízení k provozu základní školy bude dopolední i odpolední
blok probíhat pouze v areálu školy, tj. v učebnách, popřípadě na školním hřišti.

11. Přihlášený žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržování po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. k vyřazení žáka.
12. Složení skupiny přihlášených žáků ke vzdělávání od 25. května 2020 do 30. 6. 2020 je
neměnné. Proto je nutné žáky nejpozději do pondělí 18. května 2020 přihlásit, pozdější
zařazení žáků již nebude možné.
13. U žáků, které zákonní zástupci nepřihlásí ke vzdělávání do 18. května 2020, bude
vzdělávání probíhat distanční formou jako doposud.
14. V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od
zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny
docházet.
Mgr. Karel Král, ředitel školy

