PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLUBOV OD 25. 5. DO 30. 6. 2020
Příchod do školy
• 1. ročník:
• 2.+3. ročník:
• 4.+5. ročník:

7.15 – 7.25 hodin
7.30 – 7.40 hodin
7.45 - 7.55 hodin

Ranní družina není poskytována.
Při vstupu do budovy musí žák odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez tohoto prohlášení nebude
žákovi vstup do budovy umožněn!
Pokud bude žák vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, nebude do budovy
vpuštěn!
Zákonným zástupcům žáků je vstup do budovy školy zakázán.
Žák potřebuje do školy minimálně 2 roušky na jeden den a sáček na jejich
uložení.
Žáci se před budovou školy a v šatně musí pohybovat s nasazenou rouškou a
musí dodržovat rozestupy – minimálně 1,5 m.
Povinnost mít zakrytá ústa a nos platí pro všechny, kteří se pohybují před
školou.
Po přezutí a odložení věcí v šatně si musí žák umýt ruce dezinfekcí, která bude
k dispozici u šatny.
Pro dopolední i odpolední blok platí stejná hygienická a epidemiologická
opatření (1 žák v lavici, rozestup min. 1,5 m)

Ve třídě
Složení skupin, do kterých budou žáci rozděleni, je neměnné po celou dobu od
opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení
žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny
později, než k 25. 5. 2020.
Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Pokud budou žáci při vyučování sedět v daných rozestupech, mohou si roušku
sundat a uložit ji do sáčku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci), musí se rouška nosit i ve třídě.
Při pohybu po společných prostorách (chodba, WC) je povinnost nosit roušku.
Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka
delší než 3 dny je zákonný zástupce povinen informovat o důvodech
nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
Je zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a
zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.
Vzhledem k nutnosti vystřídat se ve školní jídelně tak, aby se skupiny žáků
nesetkaly, je konec dopoledního bloku:
1. ročník:

11. 15 hod

2.+3. ročník:

11. 25 hod

4.+5. ročník:

12. 20 hod

Školní stravování
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně.
Z hygienických a epidemiologických důvodů může být v jídelně max. 15 žáků.
Čas, kdy budou jednotlivé skupiny chodit na oběd, stanoví ředitelka školy (viz
konec dopoledního bloku).
Rouška ve školní jídelně se odkládá pouze při konzumaci jídla a ukládá se do
sáčku.

Odpolední blok
Odpolední blok bude zajištěn do 16.00 hodin.
Při odpoledním bloku zůstávají žáci v těch skupinách, ve kterých byli během
dopoledního bloku.

Pokud bude žák vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, bude škola
neprodleně kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka!

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.

Mgr. Vendula Vernerová, ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

