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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY A
POKYNY PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ DOBROVOLNOU ŠKOLNÍ
VÝUKU
OD 25. 5. 2020 DO 26. 6. 2020
POKYNY
• žák musí být vybaven 2 x rouškou a hygienickým obalem na ně,
• čestným prohlášením o neexistenci virového onemocnění, viz. Čestné
prohlášení – zákonný zástupce je povinen vystavit toto prohlášení
každých 14 dní.
➢ POHYB PŘED ŠKOLOU
• žáci dodržují rozestupy před hlavním vchodem a vchodem ze dvora dle
vyznačených značek na zemi, dodržují rozestupy 2 m,
• všechny osoby nacházející se před školou nebo v areálu školy jsou povinni
zakrýt si ústa a nos,
• žák čeká před školou na vyzvednutí pověřeným pedagogickým
pracovníkem, řídí se jeho pokyny.
➢ VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY A POHYB VE ŠKOLE
• do budovy má povolen vstup pouze žák, nikoli jeho doprovod,
• při vstupu do budovy si každý neprodleně vydezinfikuje ruce,
• ve společných prostorách školy nosí všichni roušky,
• pověřený pedagogický pracovník odvede žáky (skupinu) do přidělené
třídy,
• při přesunech po budově, žák dodržuje odstup 2 m,
• žák se přezouvá před třídou, nevyužívá šaten, neprodleně po přezutí si žák
dezinfikuje ruce,
• v průběhu pobytu ve třídě nemusí žák ani pedagogický pracovník nosit
roušku, pokud je zachován rozestup 2 m,
• při sejmutí si každý žák ukládá roušku do hygienického obalu,
• žáci si po každé ukončené školní aktivitě dezinfikují či myjí ruce ve své
třídě,
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy a vyřazení se školní
skupiny,
• škola vede evidenci žáků, kteří jsou přihlášeni a navštěvují v tomto čase
školu, pokud žák chybí, je nutné tuto informaci sdělit pedagogickému
personálu,
• skupiny se v provozu školy nepotkávají.
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➢ POHYB VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
• škola zajišťuje žákům a dětem obědy, pokud přihlášený žák/dítě není
přítomno, je nutné žáka/dítě odhlásit u vedoucí školní jídelny paní
Dotlačilové,
• v jídelně se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla,
• před vstupem do jídelny si každý umyje ruce a vydezinfikuje, stejně tak při
odchodu z jídelny,
• strávníci si neberou sami příbory ani pití, sedají si již k
připraveným prostřeným stolům,
• při samostatné konzumaci jídla a pití se rouška odkládá do vlastního
hygienického obalu.
➢ PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19
• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy
vstoupit,
• pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn
do samostatné místnosti a škola neprodleně kontaktuje zákonného
zástupce s ohledem na jeho okamžité vyzvednutí.

KOMUNIKACE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A ŠKOLY
•

•

•

první den přicházejí všichni hlavním vchodem do školy v 7:30, tam si je
vyzvedne pedagogický pracovník, druhý den budou žáci chodit již
přiděleným vchodem do školy – skupina A ze dvora a skupina B hlavním
vchodem,
komunikace je v tuto chvíli zajišťována přes notýsek a to hlavně z důvodu
předávání informací mezi pedagogy o odchodech žáků ze školy, každý den
je nutné do notýsku zapsat kdo a kdy si žáka vyzvedne, a jak se žák
dostává domů,
žáci jsou rozděleni do dvou skupin – do skupiny A (2. třída a 5. třída) a do
skupiny B (1. třída, 3. třída a 4. třída)
▪ skupina A
▪ pedagogický pracovník – Mgr. Iveta Čapková, Bc. Eva Hromasová,
▪ místnost – stará budova 5. třída
▪ skupina B
▪ pedagogický pracovník – Mgr. Ivana Vítová, Mgr. Iva Hyšplerová,
Lucie Csatová, Květa Pátková,
▪ místnost – nová budova horní družinka nad ředitelnou.
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•

při vyzvedávání žáků ze školy zákonný zástupce volá u hlavního vchodu
na telefonní číslo dozorujícího pedagoga, který po ověření předává dítě
zákonnému zástupci.

Dne 21. 5. 2020, Žalhostice
Mgr., Bc. Alena Krchňavá - ředitelka
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