PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU

at odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními

pný tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování
osob před budovou školy.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
a přezutí tak, aby se zamezilo nadměrnému setkávání žáků

V BUDOVĚ ŠKOLY
organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci
včetně zaměstnanců školy.
odné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.

VE TŘÍDĚ
ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem).
změnám ve složení skupiny žáků.
v lavici ve třídě.
ě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4
ku.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí
žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ

Stravování žáků může být s ohledem na epidemiologické podmínky a na podmínky školní
jídelny od června 2020 zajištěno školní jídelnou.

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
zdravotnictví, a
nci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.
SKUPINY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v
lavici s rozestupy mezi lavicemi

škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do
školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
povinnou školní docházku.

í a zájmové aktivity
a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a
odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola
realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze
vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je
žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové
vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího
obsahu ŠVP školní družiny.
výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední
výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.

konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a
dovedností.
zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda
bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na
vysvědčení žáka.
významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky.

venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako
školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách.

